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Kit com 5 Registradores de Dados 
de Temperatura com Interface USB

O OM-EL-USB-LITE é um registrador 
de dados de temperatura de baixo 
custo, capaz de armazenar até 4.080 
leituras de temperatura variando entre 
-10°C e 50°C (14°C e 122°F), com 
taxa de amostragem fixa de 1 leitura 
a cada 30 minutos. O equipamento 
é alimentado por bateria que, sob 
uso contínuo, tem vida útil de um 
mês. Pressione o botão e um LED 
vermelho/verde acende, indicando se 
algum nível pré-definido de alarme foi 
excedido.
Para configurar o registrador e fazer o 
download dos dados armazenados, 
conecte o módulo a uma porta USB 
e rode o software de controle em um 
computador com Windows XP/Vista/7 
ou 8. Os dados baixados podem ser 
transformados em gráfico, impressos 
ou exportados para outros aplicativos. 
A bateria já vem instalada. Para 
começar o registro de dados, puxe a 
aba.

Substituição da Bateria
A bateria deverá ser substituída pelo 
usuário uma vez por mês ou antes de 
iniciar o registro de dados críticos. O 
OM-EL-USB-LITE não perde dados 

armazenados quando a bateria se 
descarrega ou quando é substituída. 
No entanto, o processo de registro 
de dados é interrompido e não pode 
ser reiniciado até que a bateria 
tenha sido substituída e os dados 
registrados tenham sido baixados 
para um computador.
Para obter o máximo de seu 
equipamento, utilize apenas 
baterias OM-EL-USB-LITE. Antes 
de substituir a bateria, desconecte o 
OM-EL-USB-LITE do computador.

Nota: Deixar o OM-EL-USB-LITE conectado 
à porta USB por mais tempo do que o 
necessário reduz a vida útil da bateria.

Modo de Indicação por 
LED
O OM-EL-USB-LITE tem uma 
lâmpada LED bicolor. Para poupar 
energia, assim que o botão for 
liberado, esse LED acende apenas 
por um curto período de tempo.

e  Interface USB para 
Configuração e Download 
de Dados

e  Intervalo de Medição de 
-10°C a 50ºC (14°F a 122ºF)

e  Dois limites de Alarme 
Programáveis pelo Usuário

e  Botão Indicador de Status 
de Alarme Vermelho/Verde

Para Fazer seu Pedido
Código do Produto Descrição

OM-EL-USB-LITE-5 Kit com 5 registradores de dados de temperatura com interface USB

OM-EL-BATT-LITE Bateria de célula tipo moeda de 3 V para reposição

O registrador de dados vem com software para Windows em CD-ROM, manual de operação 
e bateria de lítio. O registrador de dados se conecta diretamente à porta USB de um 
computador (não é necessário usar cabo USB). 
Exemplo de Pedido: OM-EL-USB-LITE-5, kit com 5 registradores de dados de temperatura 
com interface USB.

OM-EL-USB-LITE-5, 
em tamanho inferior 
ao real.

Exibição de dados 
com o software para 
Windows.

Configuração do registrador via software 
para Windows.

Especificações
Intervalo de Medição:  
-10 a 50°C (14 a 122°F) 
Resolução Interna: 1°C (2°F)
Exatidão: ±2,5°C (±4,5°F)
Memória: 4080 leituras
Intervalo de Registro:  
Trinta minutos (fixo) 
Intervalo de Temperatura 
Operacional: 
 -10 a 50°C (14 a 122°F)
Limites de Alarme:  
Dois (programáveis pelo usuário)
Data/Horário de Início:  
Selecionável via software
Indicadores de Status (LEDs): 
O status de alarme vermelho/verde 
é indicado pressionando e liberando 
um botão
Software: WIN XP/Vista/7 e 8 
(32-bit e 64-bit)
Alimentação: Bateria de célula tipo 
moeda de 3V inclusa
Vida da Bateria: Um mês
Peso: 30 g (1 oz)
Dimensões: 
68 x 18 x 9.4 mm (2,7 x 0,7 x 0,4")
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