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Visão Geral do Produto 

Este registrador de dados de temperatura e umidade é utilizado principalmente nas áreas ou locais da medicina, alimentos, 
ciências da vida, flores, criação de animais, caixa de gelo, contêiner, gabinete escuro, armário de medicamentos, 
refrigerador, laboratório e estufa, etc. O RC-51H é plug and play e pode gerar um relatório de dados diretamente, sem a 
necessidade de instalação de um software de gerenciamento de dados. Os dados ainda podem ser lidos se a bateria 
descarregar. 

Descrição da Estrutura 

Tela de LCD 

Indicador de Bateria 

Temperatura cinética média 

Indicador de início de gravação 

Indicador de término de gravação 

Indicador de gravação cíclica 

Indicador de conexão ao computador 

Unidade de temperatura (°C/°F) 

Para obter mais detalhes, consulte o menu e o indicador de status 

Unidade de umidade ou 

porcentagem de progresso 

Indicador de tempo 

Indicador de valor médio 

Número de registros 

Indicador combinado 

Etiqueta do Produto 

Imagem é apenas para referência, favor considerar o objeto real 
como padrão. 

Tampa transparente 

Porta USB 

Tela LCD 

Anel de vedação 

Botão e indicador bicolor (vermelho 
e verde) 

Sensor 

Etiqueta do produto 

Modelo 

Versão do firmware 

Informação de certificação 

Código de barras 

Número de série 

Especificações Técnicas 

Opções de Registro 

Faixa de Temperatura 

Faixa de Umidade 

Acurácia de 
Temperatura e Umidade 

Capacidade de Armazenamento de Dados 

Software 

Interface de Conexão 

Validade/Bateria 

Intervalo de Registro 

Modo de Inicialização 

Modo de Interrupção 

Peso 

Multiuso 

-30°C a 70°C

10% - 95% 

±0,5 (-20°C / +40°C); ±1,0 (outra faixa) ± 3% UR 
(25°C, 20% - 90% UR), ±5% UR (outra faixa) 

32,000 leituras 

PDF / ElitechLog Win ou Mac (última versão) 

USB 2.0, Tipo A 

Dois anos / bateria ER14250 

15 minutos (padrão) 

Botão ou software 

Botão, software ou quando cheio 

60 g 

Certificações 

Certificado de Validação 

Geração de Relatórios 

Resolução de Temperatura 
e Umidade 

Proteção com Senha 

Reprogramável 

Configuração do Alarme 

Dimensões 

EN12830, CE, RoHS 

Cópia impressa 

Relatório automático em PDF 

0,1°C (Temperatura) 

0,1% UR (Umidade) 

Opcional mediante solicitação 

Com o software gratuito Elitech Win ou MAC 

Opcional, até 5 pontos, somente umidade 
Suporta alarme de limite superior e inferior 

131 mm x 24 mm x 7 mm (CxP) 

1. Dependendo das condições de armazenamento ideais (± 15°C a +F23°C / 45% a 75% UR) 

Descarregar o software: www.elitechus.com/dowload/software 



 
 

 
 

Instruções dos Parâmetros 

Os usuários podem reconfigurar os parâmetros através do software de gerenciamento de dados conforme a 
necessidade. Os parâmetros e os dados originais serão apagados. 

Limiar do Alarme 

Zona do Alarme 

Tipo de Alarme 

Atraso do Alarme 

TCM 

Este registrador de dados suporta 3 limites superiores de temperatura, 2 limites inferiores de temperatura, 1 limite superior 
de umidade e 1 limite inferior de umidade. 

A zona que ultrapassa o limiar do alarme 

Cumulativo O registrador de dados registra o tempo acumulado de todos os eventos de temperatura excessiva. 

Único O registrador de dados registra um tempo único para eventos contínuos de temperatura excessiva. 

O registrador de dados não soa o alarme imediatamente quando a temperatura estiver dentro da zona de alarme. Ele 
começa a soar o alarme somente quando o tempo de temperatura excessiva ultrapassar o tempo de atraso do alarme. 

Temperatura cinética média, um método de avaliação do efeito da flutuação da temperatura nas mercadorias 
armazenadas. 

Instruções de Funcionamento 
Este registrador de dados pode ser interrompido por software. Os usuários podem interromper o registrador clicando 
no botão Parar no software de gerenciamento de dados 

Ação 

Iniciar 

Parar 

Configuração dos parâmetros Funcionamento Indicador de LCD Indicador 

Ligar instantaneamente 

Iniciar temporizador 

Inicialização manual 

Inicialização manual (retardada) 

Parada manual 

Parada por capacidade de 
gravação máxima excedida 
(desabilitar parada manual) 

Parada por capacidade de 
gravação máxima excedida 
(habilitar parada manual) 

Desconectar USB 

Desconectar USB 

Pressione e segure por 5 
segundos 

Pressione e segure por 5 
segundos 

Pressione e segure por 5 
segundos 

Capacidade máxima atingida 

Atingir a capacidade máxima 
ou pressionar e segurar o 
botão por 5 s 

O indicador vermelho 
pisca 5 vezes. 

O indicador vermelho 
pisca 5 vezes. 

O indicador vermelho 
pisca 5 vezes. 

O indicador verde 
pisca 5 vezes. 

O indicador verde 
pisca 5 vezes. 

O indicador verde 
pisca 5 vezes. 

O indicador verde 
pisca 5 vezes. 

Visualizar Pressione e solte o botão Consulte o menu e o indicador de status 

Visualizar dados Quando o registrador de dados é inserido na porta USB do computador, o relatório de dados será criado automaticamente. 
Os indicadores vermelho e verde piscam alternadamente quando o documento está sendo criado e a tela LCD exibe o 
progresso da geração do Relatório PDF. Os indicadores vermelho e verde acendem ao mesmo tempo imediatamente após 
o documento ser gerado, logo após, os usuários podem visualizar o relatório de dados. A geração do documento durará no
máximo 4 minutos.

Gire a tampa transparente na direção 
da seta e remova-a 

Insira o registrador de dados no computador e 
visualize o relatório de dados 

Descarregar o software: www.elitechus.com/dowload/software 
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Menu e Indicador de Status 

Descrição do status do indicador intermitente 

Status Ação dos indicadores 

Não iniciado 

Temporizador 

iniciado com atraso 

Iniciado - normal 

Os indicadores vermelho e verde 

piscam 2 vezes simultaneamente. 

Os indicadores vermelho e verde 

piscam uma vez simultaneamente. 

O indicador verde pisca uma vez. 
A luz verde pisca uma vez por minuto 
automaticamente. 

Status Ação dos indicadores 

Iniciado - alarme 

Parado - normal 

Parado - alarme 

O indicador vermelho pisca uma vez. 
A luz vermelha pisca uma vez por 
minuto automaticamente. 

A luz verde pisca 2 vezes. 

A luz vermelha pisca 2 vezes. 

Descrição dos menus 

Menu Descrição Exemplo Menu Descrição Exemplo 

Contagem regressiva para 

o início (temporizador)

Contagem regressiva para 

o início (atrasado)

Valor atual da temperatura 

Valor atual de umidade 

Pontos de registro 

Valor da temperatura 

média

Valor médio de umidade 

Valor de temperatura máxima 

Valor de umidade máxima 

Valor mínimo da temperatura 

Valor mínimo de umidade 

Descrição dos indicadores combinados e outros status 

Visor 

(grupo) ³

(grupo) 

(grupo) 

(grupo) 

Descrição 

Sem alarme 

Alarme ligado 

Valor mínimo 

Valor máximo 

Visor Descrição 

(grupo) 
Girando 

Taxa de progresso 

Valor nulo 

Limpar dados 

Em comunicação USB 

Observação: 1. O menu 1 é apenas exibido quando a função 
correspondente é selecionada. 
3. O visor na área combinada do indicador. Assim
como abaixo

deve estar no estado intermitente.. 

Descarregar o software: www.elitechus.com/dowload/software 

Substituir bateria 

Coloque uma bateria nova 

Pressione a baioneta na direção da 
seta e remova a tampa da bateria. 

Instale a tampa da bateria na 
direção da seta 



 

Rigor Validação e Automação Tel: 
+55 (19) 3243-3610   +55 (19) 
3243-3732 

contato@rigorautomacao.com.br

Relatório 

Primeira Página Outras páginas 

Informações básicas 

Descrição do uso 

Informações de configuração 

Limiar do Alarme e Estatísticas 

Relacionadas 

Informações estatísticas 

Gráfico de temperatura e umidade 

Dados de temperatura e umidade 

Horário de criação do documento (horário 
de parada do registro) 

Alarme (Status do alarme conforme 
apresentado na figura acima) 

Modo de parada que foi definido. 

Status do alarme da zona de alarme 
de temperatura 
Número de vezes que o limiar do 
alarme de temperatura foi excedido 

Tempo total em que o limiar do 
alarme de temperatura foi excedido 

Atraso do alarme e tipo de alarme 

Limiar de alarme e zonas de alarme 
de temperatura 
Modo de parada real (diferente 
do item C) 

Registrar quando a data não for alterada 
(tempo, temperatura e umidade) 

Registrar quando a data mudar (data, 
temperatura e umidade) 

Gravar o intervalo de tempo na página atual 

Nome do documento (número de série e 
descrição de uso ID) 

Curva de dados registrados (preto indica 
temperatura, verde indica umidade) 

Limiar do alarme 

Linha de limiar do alarme 
(correspondente ao item L) 

Unidade da coordenada vertical do 
gráfico de dados 

Atenção: Os dados acima são utilizados apenas como explicação do relatório. Por favor, consulte o documento atual para obter configurações e 
informações específicas. 

O que está incluído 

1 registrador de dados de temperatura e umidade 1 bateria Er14250 1 manual do usuário 

Descarregar o software: www.elitechus.com/dowload/software 

http://www.elitechus.com/

