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REGISTRADORES DE DADOS
Registrador de dados de temperatura, umidade e ponto de orvalho com tela LCD

 U Intervalo de medição de 0 a 100% UR 
 U  Intervalo de medição de temperatura  

de -35 a 80°C (de -31 a 176°F) 
 U  Indicações do ponto de orvalho via  

software de controle para Windows® 
 U  Interface USB para configuração  

e download de dados 
 U  Alarmes de limites para temperatura e %UR 

programáveis pelo usuário 
 U  Indicação de status via LEDs vermelho e verde 
 U  LCD de alto contraste com função de exibição  

de temperatura e umidade de 21⁄2 dígitos 
 U  Registros imediatos, com atraso e apertar para iniciar 
 U  Fornecido completo com bateria de lítio interna 

substituível e software de controle para Windows 

OM-EL-USB-2-LCD 

O OM-EL-USB-2-LCD é um registrador de dados autônomo 
que mede e armazena até 16.379 leituras de umidade 
relativa e 16.379 leituras de temperatura em intervalos de 0 
a 100% UR e de -35 a 80°C (-31 a 176°F). O LCD de alto 
contraste pode mostrar uma variedade de informações de 
temperatura e umidade. Ao toque de um botão, o usuário 
pode alternar entre valores medidos de temperatura 
e umidade., junto com os valores máximo e mínimo 
armazenados para temperatura e umidade. Além disso, o 
status de registros e alarme é mostrado usando-se dois 
LEDs de alta intensidade. O registrador de dados é fornecido 
com uma bateria de lítio de longa duração, que tipicamente 
permite registros por até 1 ano. O usuário pode configurar 
facilmente o registrador de dados e fazer download de dados 
registrados conectando a unidade na porta USB do PC e 
usando o software para Windows fornecido. Os parâmetros 
do registrador de dados que podem ser configurados incluem 
o nome do registrador de dados, as unidades de temperatura 
°C ou °F, a taxa de registros (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 
6 h, 12 h), alarmes altos e baixos, registros imediatos, com 
atraso ou apertar para iniciar, desligar a tela, ou ligá-la por 30 
segundos após a pressão no botão, ou permanentemente 
ligado e sobreposição de dados (permite períodos de 
registros ilimitados ao anular os dados mais antigos quando a 
memória está cheia). Os dados baixados da umidade relativa, 
temperatura e ponto de orvalho salvos em formato de texto 
podem ser elaborados em gráficos,impressos e exportados 
para outros aplicativos para análise subsequente.

Especificações
TEMPERATURA
 Intervalo: -35 a 80°C (-31 a 176°F)
 Repetibilidade: ± 0,1°C (0,2°F)
 Resolução: 0,5°C (1,0°F)
 Exatidão (OM-EL-USB-2-LCD); ±0,5°C (±1,0°F) 
   típico; ±2,0°C (±4,0°F) máx.
 Exatidão (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±0,3°C  
 (±0,6°F) típico; ±1,5°C (±3,0°F) máx.
UMIDADE
 Intervalo: 0 a 100% UR
 Repetibilidade: ±0,1% UR (períodos curtos)
 Resolução: 0,5% UR
 Exatidão [20 a 80% UR] (OM-EL-USB-2-LCD);  
 ±3,0% UR típica; ±5,0% UR máx. 
 Exatidão [20 a 80% UR]  
 (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±2,0% UR típica;  
 ±4,0% UR máx.
PONTO DE ORVALHO
 Exatidão (erro geral no ponto de condensação 
 calculado para medições de UR de  
 40 a 100% UR a 25°C): ±1,1°C (±2°F)

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 OM-EL-USB-2-LCD  Registrador de dados de temperatura, 

umidade e ponto de orvalho com  
tela LCD

 OM-EL-USB-2- Registrador de dados de temperatura,  
 LCD-PLUS   umidade e ponto de orvalho com  

tela LCD

 OM-EL-BATT Bateria de lítio de 3,6 V, reposição

GERAL
Memória: 16.379 temperatura 
e 16.379 leituras de umidade relativa
Intervalo de registros: 10 s a 12 h
Software: Windows XP/Vista/7 e 8 (32 e 64 bits)
Intervalo de temperatura operacional: de -35 a 80°C 
(de -14 a 104°F) ( de -31 a 176°F); a temperaturas 
abaixo de -20°C (-4°F) A tela LCD exibirá tempos de 
resposta mais lentos de aproximadamente 10 segundos
Limites de alarme: limite alto/baixo do alarme para 
%UR e temperatura selecionáveis no software
Data/hora de início: selecionável no software 
Indicadores de status (LEDs): vermelho e verde
Alimentação: 1⁄2 baterias de lítio AA 3,6 V (incluídas)
Duração da bateria: típico 1 ano (depende da taxa de 
amostras, da temperatura ambiente e do uso da tela LCD)
Peso: 40 g (1,4 onças)
Dimensões: Consulte o desenho dimensional abaixo

É fornecido completo com software Windows em CD-ROM, capa 
protetora e bateria de lítio de 3,6 V.
Exemplo de pedido: OM-EL-USB-2-LCD, registrador de dados  
de temperatura/umiddade com tela LCD.

126,0 (4,96)

25,3 (1)

Dimensões: mm (polegadas)

OM-EL-USB-2-LCD 
mostrado em escala real.

É fornecido 
com software 
de controle 
para Windows.
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