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Sobre 
Tecnologia Elitech, lnc. 
A Elitech vem de Silicone Valley da Califórnia, Estados Unidos, adjacente a empresas mundiais de alta 

tecnologia e inovadoras como a Cisco. A busca constante da Elitech por tecnologia e inovação já foi 

integrada e apresentada em nossa gama completa de produtos loT. Nossa principal estratégia de 

globalização nos levou a abrir subsidiárias em Londres, Brasil e Rússia.

Nossa avançada fábrica de 30.000m2 em Jiangsu, China e a nova planta de 200.000m2 em construção 

tornam a entrega rápida possível em grandes pedidos. Mais de 10 milhões de produtos de data logger são 

vendidos todos os anos para mais de 20 países ao redor do mundo. Nosso laboratório de teste profissional 

de 500m2 foi usado para garantir a qualidade de cada produto Elitech e os riscos de transporte de cada 

etapa estão sob controle para nossos parceiros globais em produtos e serviços relacionados à cadeia de 

frio.
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Elitech iCold Cloud 
O software Elitech se concentra no gerenciamento e análise de dados da

cadeia de frio. Ajuda os usuários a cumprir os padrões e regulamentos

locais da indústria e melhorar a qualidade e o desempenho da cadeia de

frio. O software Elitech fornece

monitoramento em tempo real, configuração de parâmetros,

notificação de alarme, análise de dados, download de relatório e

outras funções que podem atender a vários requisitos em diferentes

aplicações.

Plataforma Nuvem

Elitech iCold' 

Elitecti 

Principais Funções

• Monitoramento de dados em tempo real

• Alerta e alarme por email

• Registro e consulta de dados históricos, 

análise de dados

exportação de relatório

• Assinatura eletrônica e endosso para

FDA CFR 21 Part 11 

Elitech Geo 

Elitecti 

Principais Funções

• Consulta de dados e localização por S / N

• Relatório de dados gerado com base na rota

configurações e compartilhamento de relatórios suportados

• Emails de alarme enviados via upload

em tempo real

Software(PC) 

Elitechlog 

� 

Principais Funções

• Exportar dados e gerar relatórios de análise

• Análise de dados em paralelo para vários

dispositivos

• Assinatura eletrônica para FDA CFR 21 Parte 11

• Compartilhamento de dados na nuvem com

dados Bluetooth

Elitech iCold
®

Elitech iCold "é uma plataforma de acesso remoto baseada em nuvem. É compatível com os 

produtos da série RCW para realizar monitoramento em tempo real de dados da cadeia de frio, 

alertas e notificações automáticos, análise e gerenciamento de dados online. O iCold ajuda os 

usuários a obter um gerenciamento eficaz de todos etapa da cadeia de frio e conformidade de 

avaliação imediata. Está em conformidade com os requisitos FDA CFR 21 Parte 11 e suporta 

aplicativos iOS e Android. PC 

Funções Detalhadas
• Monitoramento em Tempo Real

Assuma o controle das informações de mercadorias em qualquer lugar e a qualquer momento,

incluindo temperatura, umidade e localização em tempo real.
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• Monitoramento de Rota
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Gere a rota e as rotas do dispositivo no período de tempo de acordo com suas 

informações de localização.
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• Alarme & Notificação

Alarmes de temperatura e umidade serão enviados para contas relevantes por e-mail e 

aplicativo. Os usuários também podem se inscrever para obter informações sobre 

temperatura e umidade.

Elitech
®

r:í Alarm 

Alarm Type : Oerrost teffl)erature goes aoove 1119h llmrt 

Alarmlnro: 

Alarm Date : 2019-06-06 14 07 49 

• FDA Relatório de Análise de Dados

Cumpra o FDA e garanta a conformidade. Gere rapidamente relatório de análise de dados de 

temperatura e umidade que inclui informações de dispositivo e viagem, lista de temperatura e 

umidade.
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Elitech
®

• Consulta e download de histórico

Registro e consulta de dados históricos, exportação de relatório de análise de dados. 

Suporte para consulta de dados históricos, análise de gráfico e exportação para vários 

formatos de pizza como EXL e PDF.
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• Monitoramento em Tempo Real

Verifique os dados e o status do dispositivo 

em qualquer lugar e a qualquer hora.
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• Ajuste de Parâmetros

77.2"F 

77.2'F 

Configure os parâmetros do 

dispositivo remotamente com base 

nas remessas e armazenamento de 

carga.
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• Consulta e Impressão de Dados

Suporta consulta de dados históricos, análise 

gráfica e impressão de relatórios de dados via 

impressora Bluetooth.

• Local & Rota

Gere a rota e as rotas do dispositivo no 

período de tempo de acordo com suas 

informações de localização.
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Elitech Geo 

• Relatório de dados & e-mail

Projetada para aplicações de logística, a plataforma Elitech Glog funciona com o rastreador de 

carga GLOG para monitorar e gerenciar o status de temperatura e umidade, informações de 

localização e alarmes de atividade de perigo para remessas em trânsito e para exportar 

relatórios de dados e enviar e-mails. Elitech Geo elimina a complexidade do rastreamento em 

trânsito e fornece visibilidade global das remessas em tempo real. 

PC 

Funções Detalhadas 

Gere um relatório de dados baseado em viagem incluindo dispositivo, informações de 

viagem e temperatura, que pode ser enviado por e-mail.
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• Rastreabilidade & Monitoramento

Carregar automaticamente a temperatura, localização e status da carga (desembalada). 

Monitore o status da carga em tempo real via S / N.
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• Gerenciamento de múltiplas remessas
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Consulte o status de todas as remessas na conta do usuário para visualização e gerenciamento.
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• Avisos & Notificações (A ser desenvolvido)

O alarme de temperatura e umidade e o status anormal dos produtos serão enviados 

para a conta em questão por e-mail.
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Elitech
®

APP 

• Gerenciamento de Múltiplas Remessas
Consulte o status de todas as remessas na conta do usuário para visualização e gerenciamento.

• Rastreabilidade e monitoramento

Carregue automaticamente a temperatura, a umidade e o status descompactado das remessas 
de carga, verifique e gerencie os dados diretamente via app.
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• Locação & Rotas
Exibe as localizações instantâneas e 
históricas das remessas.

• Configuração de Viagem
Digitalize o código QR para configurar informações
de logística, requisitos de temperatura da carga e
contatos de alarme, o que é simples e eficiente.
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Elitechlog 
Elitechlog é compatível com registradores de dados da série RC / LogEt. Suporta 
configurações de parâmetros, download de dados, geração e exportação de relatórios e 
ajuda a avaliar a conformidade e eficácia das remessas no processo logístico. A série LogEt 

(habilitado para Bluetooth) oferece suporte ao armazenamento de dados na nuvem com 
o aplicativo Elitech. Ele está em conformidade com os requisitos FDA CFR 21 Parte 11 e
oferece suporte às versões Win e MAC.

Funções Detalhadas

PC 

• Estatísticas
Leia o status e os parâmetros do registrador atual. Resuma e exiba as informações de status 
(valor do alarme, valor máximo e mínimo, hora de início, hora de parada, etc.).
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• Ajuste de Parâmetros
Leia os parâmetros do registrador e sincronize as configurações de parâmetros atuais ou mais 
recentes para a exibição da página, ou defina os parâmetros manualmente e salve no 
registrador.
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• Gráfico

Exibe os dados selecionados ou históricos no gráfico. Até 10 dados podem ser exibidos no 
gráfico simultaneamente, é conveniente para os usuários comparar as mudanças de 
temperatura e umidade de curvas múltiplas. O gráfico suporta zoom e arrasto contínuos, e o 
usuário pode clicar no botão no canto superior esquerdo do gráfico para aumentar, diminuir o 

zoom e arrastar a curva.
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• Lista de Dados
Exibir os dados selecionados ou históricos em list.lt pode destacar os dados acima do limite 
em cores diferentes ou comparar os dados dos registradores de múltiplas torta - até 10 
registradores podem ser listados ao mesmo tempo.
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• Gráfico Múltiplas Rotas
Gráfico de exibição e análise de dados para rotas múltiplas.
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• FDA Log
Exibir e rastrear os dados em conformidade com os padrões do FDA, incluindo conta (login do 
usuário, logout, editar, bloquear), endosso (desbloquear, adicionar, editar, excluir e modificar), 
dados (ler, salvar, importar e exportar) e a modificação do sistema de software, etc.
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• Endosso
Exibir e rastrear o endosso do usuário nos dados atuais, incluindo tempo, conteúdo, 
informações da conta de endosso, etc.
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Especificações Técnicas

Faixa de medição para temperatura

Exatidão

Sensor 

Vida Bateria' 

Atraso de início' 

Intervalo de registro' 

Upload lnterval' 

Validade 

Temperatura de armazenagem 

Nível de proteção

Software: � 

Elitech Geo 

Page: 4-5 Etit<><h 

-30°( a SSºC Resolução: 0.lºC 

0.SºC/0.9ºF (-20ºC~40ºC); 1°C/l.8°F (outros) 

Sensor de temperatura interno NTC e sensor de luz

20 dias (intervalo de registro de 5 minutos e intervalo de upload de 60 minutos)

30 minutos (personalizável)

5 minutos (personalizável)

60 minutos (personalizável)

1 ano armazenado na temperatura de sala 

IP65 

1 Vida útil da bateria: os dias estimados de operação do registrador (com base em certas condições).

2 Atraso de início: depois que o tempo de atraso de início tiver decorrido, o registrador ativado começará a registrar.

3 Intervalo de registro: O intervalo entre duas leituras altera o início do registro.

4 Intervalo de upload: o intervalo entre duas leituras que estão sendo enviadas para a nuvem.

Elitech
®

www.elitechlog.com 

loT Data Logger 

Glog-5 

O Glog-5 é um registrador de dados de uso único que registra a temperatura, a posição e 

a iluminação em tempo real. Comece retirando rapidamente a tira isoladora da bateria 

que garante eficiência logística e qualidade.

• Fácil de ativar, criar remessas rapidamente para monitoramento
• Verifique a temperatura e a posição em tempo real através do S / N
• Sensor de luz para determinar as operações de violação de abertura de porta 
durante o transporte
• Alerta automático por e-mail em caso de excesso de limite de temperatura
• Baixe o PDF e o relatório do Excel do Elitech Glog
• Bateria recarregável, vida útil de até 2 anos
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loT Data Logger 

RCW-2000 Series 

(Usado com Sensores RCW-2100/2200)

-

1 

Software: 

Elitech iCold 
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Visão Geral

O Gateway RCW-2000 se combina com vários sensores sem fio RCW-2100 / RCW-2200, para formar um sistema de monitoramento com medições de vários pontos. Com tecnologia de comunicação LoRa avançada, 

Elitech Cloud e app, fornece soluções para monitoramento de temperatura e umidade para armazéns de médio e grande porte, oficinas de produção e etc. 

Características

Gateway RCW-2000 

• As versões GPRS / Wi-Fi / 4G estão disponíveis para diferentes requisitos de

comunicação

• No máximo 55 sensores sem fio podem ser conectados

• Os dados lidos por sensores conectados podem ser visualizados no Elitech Cloud e

no aplicativo

• Avisos e alarmes audiovisuais

Wireless Sensor RCW-2100/RCW-2200 

• Sem fiação necessária, fácil de instalar !; nenhuma configuração necessária, conectar-se 

automaticamente ao gateway

• Máx. distância de transmissão de dados de 1.000 metros em espaço aberto

• Bateria de lítio recarregável integrada, bateria com vida útil de até 12 meses em uso

• Armazenamento em nuvem ilimitado e 20.000 pontos adicionais de armazenamento local 

se offline acidentalmente

• Classe de proteção até classificação IP65

• Conformidade com FDA (21CFR), CE (EN12830)

-

-

Power GSM A'ert • • • 

RCW-2000 
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Technical Sp 

Power supply 

Maximum loggers connected 

Maximum transmission distance 

Alarm output 

Commnuication interface 

Operating frequency 

Battery 

Battery life 

Temperature measuring range 

Temperature accuracy 

Humidity measuring range 

Humidity accuracy 

Date uploading interval 

Memory capacity 

Communication interface 

Battery 

Battery life 

Operating frequency 

Alarm output 

Protection grade 

, \ 
V D ""' 88 88 .m: 

BBBBE:BBli 
8 l,(IC,88888

Elitech
º 11:C'N,ti«J 

1 GiJ 

RCW-2100 RCW-2200 
wireless sensors wireless sensors 

12V/2.SA(DC) 

12 data loggers at maximum with uploading interval within S minutes; 

50 data loggers at maximum with uploading interval above 5 minutes. 

1000m at unobstructed line of sight 

Buzzer 

GPR5/Wi-Fi/4G 

470N920MHz ISM band 

3.7V lithium battery 

12 hr. 

-20°( ~ +65°( -30°( ~ +65°( 

±0.5ºC(-2o·cN4o•c); ±lºC( others) ±0.5ºC(-2o•cN4o•q; ±1º(( others) 

10%N95% (RCW-2100H) 

±5%RH (RCW-2100H) ±5%RH 

1 minto 24 hr. 1 min to 24 hr. 

20,000 points 20,000 points 

LoRa LoRa 

2 x ER14335(non-rechangable) 3. 7V lithium battery 

12 months (@ to rninu1>lood inlc,val,@25-C) 12 months (@ s min upload interval ,@2S'"C) 

470N920MHz ISM band 470N920MHz ISM band 

Led,APP, E-mail push, Led, APP, E-mail push, 

IP65 IP64 

www.elitechlog.com 



loT Data Logger 

RCW-360 

••• 

Software: 

Elitech iCold 
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RCW-360 é um monitor de temperatura e umidade sem fio com versão 2G / 4G / Wi-Fi. 

Seu baixo consumo de energia apresenta um longo tempo de espera e é projetado para 

vários métodos de instalação que podem ser amplamente usados em várias cenas de 

monitoramento de temperatura e umidade.

f l/.t,J/1111!1,

Elitech
º 

li
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RCW-360 

Elitech
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RCW-360 

Ili 

• Registro e monitoramento em tempo real de temperatura e umidade
• Alarmes de aplicativos e e-mail da nuvem; Alarme sonoro e visual do dispositivo
• Vários métodos de instalação e fornecimento de energia, flexível para ser instalado em qualquer lugar
• Elitech Cloud suporta configurações de parâmetros, análise de gráficos, exportação de relatórios e etc.
• Armazenamento em nuvem ilimitado com armazenamento local adicional de 20.000 pontos, se 
frequentemente
• Versões 2G / 4G suportam posicionamento LBS (serviço baseado em localização)

Especificações Técnicas RCW 360 TE: RCW 3(,0 THt RCW 3[,0 TH 

Alimentação

Faixa de Medição de temperatura

Exatidão temperatura

Faixa medição de umidade

Exatidão umidade

sensor 

Intervalo de registro

Capacidade de memória

Communication interface 

Saída de alarme 

Baeria 

Vida da bateria

5V/1A(DC) 

-40º( ~ +80º( 

± 1. oºC ( · 2 5ºC ~oºC ); ±0.5 ºC(oºC ~40º();±2ºC ( others) 

·/· 

-/-

STS31 

1 min a 24 hr. 

32.000 pontos para cada canal 

(Max) 2G/4G/Wi•Fi(2.4G) 

Led, Buzina, APP, E-mail 

3.7V bateria de lithiun

Wi-Fi: 30 dias (@ 25'C, intervalo de log = 10 min) 2G: 

30 dias (@ 25 ° (, intervalo de log = 10 min)

4G: 15 dias (@ 25 ° (, intervalo de registro = 10 min)

5V/1A(DC) 

-40º( ~ +80º( 

±1.0°((-25º(~0°(); ±o.s'C(o'C~4o'Cl;±2°C(othersl 

±5%UR 

SHT31 

1 min a 24 hr. 

32.000 pontos para cada 

canal(Max) 2G/4G/Wi•Fi(2.4G) 

Led,Buzina, APP, E-mail 

3.7V bateria lithium 

Wi-Fi: 30 dias (@ 25º (, intervalo de registro = 

10 min) 2G: 30 dias (@ 25º (, intervalo de 

registro = 10 min) 4G: 15 dias (@ 25 ° (, 

intervalo de registro = 10 min)

5V/1A(DC) 

-20°( ~ +70º( 

±1. o'C ( · 25'C ~o'C ); ±0.5 'C(o'C ~40'();±2'C ( outross) 

10%"'95% 

±5%UR 

HDC1080 

1 min a 24 hr. 

32.000 pontos para cada 

canal(Max) 2G/4G/Wi•Fi(2.4G) 

Led, Buzina, APP, E-mail 

3.7V bateria lithium

Wi-Fi: 30 dias (@ 25 ° (, intervalo de registro = 

10 min) 2G: 30 dias (@ 25 "(, intervalo de 

registro = 10 min) 4G: 15 dias (@ 25 ° (, intervalo 

de registro = 10 min)

� 

E/itech' «•., ""º"''' 

08:00 

TEMP�ºC 

TEMP�}( 

o 

◄ 
l' ► 

co 

Alimentação SV/lA(DC) 

Faixa medição de temperatura 

Exatidão de temperatura 

-40º( ~ +80°( 

±0.SºC(-20°(~40º(); ±1 º(( outros) 

Tipo de sensor de temperatura NTC 

Comprimento do fio do sensor Sm 

1 min a 24 hr. 

3. 7V lithium battery 

Intervalo de envio de data 

Bateria 

Vida bateria 

Capacidade de memória 

Saída de alarme 

4 hr. 

20.000 pontos 

Led, Buzina, APP, E-mail, 

Interface de comunicação Wi-Fi(2.4G) 

loT Data Logger 

RCW-600Wifi 
Software: 

Elitech iCold 

Page: 2-3 
• 

RCW-600WiFi é um monitor de temperatura de canal duplo em tempo real baseado em 

Wi-Fi. Com uma grande tela TFT e botões de toque, ele suporta a configuração de 

parâmetros no dispositivo remotamente. O logger pode ser amplamente aplicado em 

várias cenas de monitoramento de temperatura.

• Verifique os dados de temperatura com flexibilidade
• App, alarmes de e-mail da nuvem; Avisos audiovisuais e alarmes do dispositivo
• Grande tela TFT para visualização de dados, botões de toque para configurações no local
• Armazenamento de dados offline, reconexão Wi-Fi automatizada e transmissão de dados
• Armazenamento ilimitado em nuvem, configurações de parâmetros, análise de gráficos, 
exportação de relatórios, etc. via Elitech
• 2 modos de fonte de alimentação, sensor de temperatura duplo Sm
• Botões para configuração do medidor
• Sensores de temperatura dupla Sm com alta sensibilidade
• Máximo de 20.000 pontos de armazenamento local
• Visibilidade em tempo real para carga em trânsito
• Recarregável e reutilizável
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loT Data Logger 

RCW-S00WiFi 

o 

Visão Geral

Software: 

Elitech iCold 

Page: 2-3 

RCW-800WiFi é um monitor de temperatura e umidade em tempo real baseado em rede 

wi-fi. Com uma grande tela TFT e botões de toque, ele suporta a configuração de 

parâmetros no dispositivo e remotamente. O logger pode ser amplamente aplicado em 

várias cenas de monitoramento de temperatura.

• Verifique os dados de temperatura e umidade com flexibilidade
• Alarmes de aplicativos e e-mail da nuvem; Avisos audiovisuais e alarmes do dispositivo
• Grande tela TFT para visualização de vários dados, botões de toque para configurações 
no local
• Armazenamento de dados offline, reconexão Wi-Fi automatizada e transmissão de 
dados
• Armazenamento em nuvem ilimitado, configurações de parâmetros, análise de gráficos, 
exportação de relatórios, etc. via Elitech
• Dois modos de fonte de alimentação, sensores combinados de temperatura e umidade 
Sm

Elitech•· ,U)f,lr 

'.s 'o/' 
0,,00 

TEMP�'C 

HUM�% 

o À 

◄ 
� ► 

CD 

Especificação Técnica

SV/lA(DC) 

-40
°

( ~ +80
°

(

Alimentação 

Faixa de medição de temperatura 

Precisão da temperatura Faixa de 

medição de umidade

Precisão de umidade 

Tipo de sensor de temperatura

Tipo de sensor de umidade

Comprimento do fio do sensor 

Intervalo de carregamento da data

Bateria 

Vida bateria

Capacidade memória

Saída de alarme 

Interface de comunicação

±0.SºC(-20°(~40º(); ±1°(( others) 

±So/oUR

NTC 

Honeywell 

Sm 

1 min a 24 hr. 

3.7V lithium battery 

4 hr. 

20.000 pontos 

Led,Buzzer, APP, E-mail, 

Wi-Fi(2.4G) 

<9 lli:CD 

u 

Especificações Técnicas

Alimentação 

Faixa medição de temperatura 

Exatidão umidade 

Faixa medição

Exatidão umidade 

Sensor temperatura

Sensor de umidade

Intervalo de registro

Memória

Interface comunicação

Saída de alarme

Bateria 

26.9
°(

'-11.8% 
Ao< 

16103 T 

12V/2.SA(DC) 

-40º

( ~ + 70º

(

±1.0
º

C(-2S
º

C~o
º

C); ±0.S
º

C(0
º

(~4o
º

C);±2
º

C(others) 

±So/oUR 

NTC termistor(Max 4 canais) 

Honeywell (Max 2 canais) 

1 min a 24 hr. 

20.000 pontos para cada canal (Max) 

3G,SMS 

Led, Buzina, APP, E-mail, e alarme de retransmissão 

Bateria 3.7V lithium

Vida bateria 6 hr. 

Uso interno apenas, proibido de exposição à chuva e ao sol

Software: 

Elitech iCold 
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Visão geral

,. 

• 
• 

loT Data Logger 

RCW-400A 

• 

RCW-400A é um monitor de umidade e temperatura multicanal em tempo real com 

versões 3G. Possui uma grande tela LCD e suporta alarme SMS, uma variedade de 

implantações de sensores de temperatura e umidade, amplamente aplicados em vários 

cenários que requerem monitoramento de temperatura e umidade.

• Verifique os dados de temperatura e umidade com flexibilidade
• 4 canais de sensores de temperatura e umidade para diferentes necessidades de 
monitoramento ambiental

• Alarmes de e-mail da nuvem, SMS, avisos audiovisuais e alarmes do dispositivo
• Armazenamento de dados offline
• Armazenamento em nuvem ilimitado, configuração de parâmetros, análise de gráfico, 
exportação de relatório, etc via Elitech cloud 



Elitech
®

Data Log 

Site de Configuração Online

Elitechlog 

Os registradores de dados da série LogEt 1 permitem a configuração de parâmetros na

página da web. Visite nosso site http: / /elitechlog.com/config para baixar os arquivos de

configuração e salve-os em registradores de dados para concluir o processo. Eles são

fáceis e convenientes de usar. Os seguintes parâmetros podem ser configurados online:

intervalo de registro, fuso horário, faixa de alarme, unidade de temperatura (t / 1 '),

iniciar mede, iniciar atraso, parar mede, detecção de iluminação, número de viagem,

descrição de viagem, senha para relatório em PDF, etc.

Site de configuração online: http:/ /www.loget.i-elitech.com 
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LogEt 1 

Software: 

Elitechlog 
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/® 

LogEt 1 Bio LogEt 1 TH 

Online Web: 

www.loget.i-elitech.com 
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Data Logger Descartével
LogEt 1 Series 

Visão Geral

LogEt 1 série são data loggers de temperatura / umidade com display LCD que podem ser
usados em embalagens farmacêuticas ou caixas térmicas. Os loggers apresentam um sensor de
luz que pode ser útil para determinar operações de abertura de porta de violação durante o
transporte e verificar a segurança e eficiência para a logística da cadeia de frio farmacêutica.

Característica

• Sensor de temperatura / umidade de alta precisão, precisão aumentada para ± 0,3 t, 3% UR
• Tela LCD para indicação mais poderosa e intuitiva
• Configuração de site online sem software
• Sensor de luz para determinar as operações de abertura do infrator durante o transporte
• Relatório PDF criptografado automaticamente com função de proteção por senha
• Porta USB integrada permite acesso rápido a PCs e software Elitechlog
• Vida útil da bateria de até 180 dias, vida útil de até 2 anos
• Classe de proteção até classificação IP67 (exceto LogEt 1 TH)
• Em conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)

Especificações técnicas LogEt 1 LogEt 1 B10 LogEt 1 TH 

Opções de Gravação

Faixa de temperatura 

Faixa de umidade

Exatidão Temperatura

Precisão de umidade

Resolução

Capacidade de armazenamento de dados

Vida útil / bateria

Intervalo de gravação

Duração da Gravação

Reprogramável

Modo de inicialização

Modo de parada

Classe de Proteção

Certificações

Descartável

-30t a 70 ·e

±o.s ·e 

O.lt 

16.000 leituras

2 anos / célula-botão CR2450

12 minutos (padrão, outros a pedido)

até 120 dias (2) (padrão, outros a pedido)

Com software Elitech Win ou MAC grátis

Botão ou software

Botão, software ou parar quando estiver cheio 

IP67 

FDA EN 12830, CE, RoHS 

t, Dependendo das condições ideais de armazenamento {15C 10 23C / 45 "10 15% 

RII)

2. Dependendo do tempo de aplicação) (! "R.ttu, e {ve, y low / high temp, eratme, s 

may sho, ten it)

Descartével

-30"C a 70"C 

±0.3 t (-20 'C/+40"C );±1.0"C(outra faixa) 

o.1·c

16.000 leituras

2 anos / célula-botão CR2450

12 minutos (padrão, outros a pedido)

até 120 dias (2) (padrão, outros a pedido)

Com software Elitech Win ou MAC grátis

Botão ou software

Botão, software ou parar quando estiver cheio 

IP67 

FDA EN 12830, CE, RoHS 

t, () (- pendente nas condições de armazenamento ideais {tSC a 23C / 4S'X 

10 IS% R11)

7 .. Dependendo da aplicação 1empe - ,, 1tu1e (te-mp muito baixo / alto, 

eratu, es pode breve)

Descartével

-30"C a 70"C 

0-100% UR 

±0.3 ·e (-20 ·e /+40 t};±0.5 ·e (outra faixa) 

±3%UR(25 t ,20%UR a 80%UR),±5%UR (outra faixa) 

0.1 t,0.1%UR 

16.000 leituras

2 anos / célula-botão CR2450

12 minutos (padrão, outros a pedido)

até 120 dias (2) (padrão, outros a pedido)

Com software Elitech Win ou MAC grátis

Botão ou software

Botão, software ou parar quando estiver cheio 

NONE 

FDA EN12830, CE, RoHS 

t, Oepen <ling on optimJI: 1, to1Jgc conditions (tSC to 23 C / 4S% to 7S% 

UR) 7.0ependin, g 0,1 temperatura de aplicação (ve, y k: m / high tcmpe, 

atures mayshorten it}



Data Logger Descartável
RC-18/19 

Software: 

Elitechlog 

Page: 5-6 

RC-18 é um registrador de dados de temperatura convencional da Elitech com geração 

automática de relatórios em PDF. Pode fornecer registros confiáveis de temperatura de 

alimentos e produtos farmacêuticos durante o armazenamento, distribuição e transporte 

do armazém, a fim de garantir a segurança, proteção e eficiência.RC-19 é a versão de 

atualização com proteção por senha, funções de limites de alarme multiponto e permite 

reconfigurar parâmetros. 

RC-18 

• Porta USB integrada permite acesso rápido a PCs e software Elitechlog
• Clique duas vezes no botão INICIAR para marcar eventos rapidamente
para referências adicionais
• Capacidade de memória de até 16.000 pontos
• Vida útil da bateria de até 180 dias, vida útil de até 2 anos
• Classe de proteção até classificação IP67
• Indicador LED para alarmes de temperatura excessiva
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)

RC-19 

• Reconfigurável, permite personalizar parâmetros

• Relatório PDF criptografado automaticamente com função de proteção por senha

• Limites de alarme até S, adequado para monitoramento de excursão de

temperatura em produtos sensíveis à temperatura como alimentos, produtos

farmacêuticos, etc.

RC-18 RC-19 

Especificações Técnicas

Opções de Gravação 

Faixa Temperatura 

Exatidão temperatura 

Uso único 

-30 'C a 70 ·e

±0.S 'C (-20 'C /+40 'C );±1.0 'C (outra faixa) 

Resolução de Temperatura 0.1 'C

Capacidade leituras 16.000 leituras

Vida útil / bateria 2 anos/Célula-botão CR2450

Intervalo de gravação 12 minutos (padrão, outros a pedido)

Duração da Gravação até 120 dias2 (padrão, outros a pedido)

Geração de relatório Relatório PDF automático

Proteção senha 

Configuração alarme 

Reprogramável Modo de 

inicialização 

Nenhuma (RC-18) /Opcional com requisição (RC-19) 

Opcional,só 2 pontos (RC-18) / até S pontos (RC-19) 

Com software Elitech Win ou MAC grátis

Botão ou software

Modo de parada Botão, software ou parar quando estiver cheio

Acessórios incl. 

Classe proteção

Certificações

Documentos de remessa, certificado, (RC-19-Reprogramar etiqueta e saco lacrado) 

IP67 

FDA EN12830, CE, RoHS 
1,0 dependendo das condições ideais de armazenamento (15 · e a 23 C / 45% a 

75% UR)

2. Dependendo da temperatura de aplicação (temperaturas muito baixas / altas 

podem encurtar ít)

Data Logger Data Logger 

RC-5 RC-5+ 

• Sensor de temperatura interno, precisão de até ± 0,5 'C
• Porta USB integrada permite acesso rápido a PCs e software
Elitechlog
• Display LCD com indicações poderosas de status e estatísticas
• Capacidade de memória de até 32.000 pontos
• classificação IP67
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)

RC-5+ Funções atualizadas:

• Relatório PDF criptografado automaticamente com função de 
proteção por senha
• Reinício rápido sem reconfiguração
• Até 5 limites de alarme configuráveis
• Sensores de temperatura externos (opcional)
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS, DO-160G e FDA 
(21CFR)

Data Logger 

r 32CJ,I 

RC-5+ 

Software: 

Elitechlog 
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Visão Geral

17/18 

Multi-Uso Data Logger 

RC-5+ Series 

O RC-5 é um registrador de dados de temperatura USB convencional da Elitech que é 

amplamente utilizado em vários campos do mundo.

RC-5 + é a versão atualizada com geração automática de relatório em PDF, funções de início 

repetido e etc.

Especificações Técnicas

Opções de Gravação Multi-Uso 

Faixa Temperatura -30 ·e a 70 ·e

Exatidão Temperatura 

Resolução Temperatura 

±0.5 ·e (-20 'C/+40 'C );±1.0 'C (outra faixa) 

0.1 'C 

Capacidade de armazenamento de dados 32.000 leituras

Vida útil / bateria 1 ano'/CR2032 botão (RC-5+} 

Intervalo de gravação 3 minutos (padrão) (RC-5+) 

Certificado validação 

Geração relatório 

Cópia impressa 

Relatório PDF automático (RC-5+)

Proteção senha Opcional a pedido

Configuração alarme 

Inicialização reprogramável 

Modo 

Opcional, até 5 pontos (RC-5+)

Com software gratuito Elitech Win 

ou MAC Botão ou software 

Modo de parada

Classe proteção

Certificações

Botão, software ou parar quando estiver cheio 

IP67 

FDA EN12830, CE, RoHS 

1. Dependendo das condições ideais de armazenamento (lS C a 23 C / 45% a 75% UR)



Elitech
®

Multi-Uso Data Logger 

Tlog Series 

• Seguro e protegido
O software é certificado pela FDA.
• Sensor de alta precisão

Sensores Sensirion importados com calibração original precisa.
• Tecnologia de embalagem em nanoescala

Software: 

Elitechlog 

Page: 5-6 

Membrana PTFE adotada para proteger o sensor de contaminação por líquidos e poeira, garantindo o 
desempenho do sensor.
• Novo Design da Câmara de Ar
A câmara de ar baseada no fluxo de ar permite o melhor acoplamento térmico possível ao ambiente e a 
detecção rápida da temperatura ambiente real.
• Botão Pressionado
Eliminação de operação indevida causada por solavancos de carga durante o transporte.

• Aplicação de múltiplos cenários
Transmissão de dados por USB e Bluetooth para atender às diferentes necessidades de operação.
Adequado para várias demandas ambientais, incluindo incubadora, armários frios, refrigerador 
criogênico, gelo seco e nitrogênio líquido.
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Temperatura interna Temperatura externa Criogênico Externo Criogênico Externo Temperatura e umidade interna

Modelo 

Tipo sensor 

Faixa de temperatura -30 "C~70 "C -40 "C ~85 "C -85 "C ~ 150 "C -196"C ~150 "C -30 "C ~ 70 "C

Temperatura e umidade externas 

.40 e ~85 ·e 

Faixa umidade / / / / O~ 100% UR 0~100% UR

Interface de Dados USB USB USB USB USB USB 

Exatidão

Resolução 

Temperature: ±0.3 ·e (-2o·c ~40 "C); ±0.5 "C (-50 "C ~85 ·e); ±1 ·e (-100 C ~150 ·e); ±2 "C (outros) ±3%UR (25 "C: 20%UR ~80%UR), ±5%UR(outros) 

Temperatura: 0.1 ·e; Umidade: 0.1%UR 

Memória 

Intervalo de registro

Modo Iniciar

Modo parada

32.000 pontos (MAX) 

10s 24h 
N 

Pressione o botão ou use o software

Pressione o botão, use o software ou pare automaticamente
Modo alarme

Tipo relatório

Bateria 

Vida Bateria

Nível de proteção

Único, cumulativo 

Formato PDF 

CR2450 3.0V célula-botão de ampla temperatura

2 anos para armazenamento e uso; Cumulativamente 180 dias a intervalos de registro de 10 minutos e 25 · e (Bluetooth não 

ligado) IP65 
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Especificações Técnicas

Modelo 

Tipo sensor 

Temperature Range 

Faixa umidade

Data Interface 

Exatidão

Resolução 

Memória 

Intervalo de registro

Modo Iniciar

Modo de parada

Modo de Alarme

Tipo relatório

Bateria 

Vida bateria

Nível proteção

Tlog 8100 

Elitech" 
Tlog lOOE 

Temperatura interna 

-30 "C~ 70 "C 

/ 

USB+Bluetooth

�(38
\ Elitech" 

Tlog lOOEH 

Tlog BlOOE 

Temperatura Externa  

-40 "C ~ 85 "C 

/ 

USB+Bluetooth

Software: 

Elitechlog 
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Tlog BlOOH 

Multi-Uso Data Logge r 

Tlog Bluetooth Series 

Tlog BlOOEH 

Temperatura e umidade interna -30 "C ~ 

70"C 

Temperatura e umidade externas -40 "C 

~ 85 "C 

O~ 100% UR O~ 100% UR 

USB+Bluetooth USB+Bluetooth 

Temperatura: 

 

±0.3 "C (-20"C ~40 C); ±0.5 ·e (-5o·c 

 

~85 "C); ±1 "C (-1oo·c ~15o·c ); ±2 

 

"C (outros) ±3%UR (25 C: 20%UR~80%UR), ±5%UR(outros) 
Temperatura: 0.1 ·e; Umidade: 0.1%UR

N 

32.000 pontos (MAX) 

10s 24h 

Pressione o botão ou use o software

Pressione o botão, use o software ou pare automaticamente

Único, cumulativo

Formato PDF 
CR2450 3.0V célula-botão de ampla temperatura
2 anos para armazenamento e uso; Cumulativamente 180 dias a intervalos de registro de 10 minutos e 25 · e (Bluetooth não ligado) 

IP65 



Elitech
®

Uso Único Data Logger 

LogEt 6 
Software: 

Elitechlog 

Page: 5-6 

LogEt 6 é um registrador de dados de temperatura com tela LCD e relatório PDF gerado 

automaticamente. Pode fornecer registros confiáveis e visíveis da temperatura de 

alimentos e produtos farmacêuticos durante o armazenamento, distribuição e 

transporte do armazém, a fim de garantir segurança, segurança e eficiência.

Características 

• Display LCD com indicações claras e potentes sobre status, alarmes e estatísticas
• Relatório PDF criptografado automaticamente com função de proteção por senha
• Porta USB integrada permite acesso rápido a PCs e software Elitechlog
• Clique duas vezes no botão INICIAR para marcar eventos rapidamente para
relerências adicionais
• Limites de alarme até S, adequado para monitoramento de excursão de temperatura
em produtos sensíveis à temperatura como alimentos, produtos farmacêuticos, etc.

• Capacidade de memória de até 16.000 pontos
• Vida útil da bateria de até 1 ano, vida útil de até 2 anos
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)
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Opções de Gravação 

Faixa temperatura 

Precisão de temperatura

Resolução de temperatura

Capacidade de armazenamento de dados

Validade bateria

Intervalo de gravação

Duração da 

Gravação Software 

Geração de reIatório

Proteção de senha

Modo de inicialização 

ReprogramáveI 

Configuração de alarme

Modo de parada

Classe proteção

Certificações

Descartável

-30-C a 70°C

±0.5 "C(-20 "C/+40 °C);±l.0 "C(outra faixa) 

0.1 "C 

16.000  

2 anos'/ER14250 3.6V bateria lithium

10 minutos (padrão, outros a pedido)

até 110 dias (padrão, outros a pedido) 

PDF / Elitechlog Win ou Mac (versão mais recente)

Relatório PDF automatico

Opcional a pedido

Opcional, até 5 pontos 

Com Elitech Win gratis ou MAC software 

Botão ou software 

Butão, software ou para quando cheio

IP65 

FDA EN12830, CE, RoHS 

I. Dependendo das condições ideais de armazenamento (15 C a 23 C / 45% a 75% 

UR)

2. Dependendo da temperatura de aplicação (temperaturas muito baixas / altas 

podem encurtá-la)

logEt BBLE 

� 

__ e_ e 
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Technical Sr 

Opção gravação Multi-Uso 

Faixa temperatura -30 "C a 70 "C

Exatidão temperatura 

Resolução temperatura 

Capacidade de 

armazenamento de dados 

Gravação  vida / bateria 

software de intervalo 

Senha de geração de relatório 

Proteção 

±0.3 "C (todas as faixas) 

0.1 "C 

16,000 readings 

2 years'/ER14250 3.6V lithium battery 

10 minutos (padrão, outros a pedido) PDF /

Elitechlog Win ou Mac (última versão) 

Relatório automático PDF 

Opcional sob requisição

Interface conexão 

Configuração aIarme 

USB 2.0, A-Tipo, bluetooth 

Opcional, até 5 pontos 

ReprogramáveI 

Modo de inicialização

Elitech APP & Elitechlog 

Botão ou  software 

Modo de parada Botão, software ou pare em caso de calmaria

Classe de proteção IP65 

Certificações FDA EN12830, CE, RoHS 

l. Dependendo das condições ideais de armazenamento (lS C a 23 C / 45% a 75% UR)
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Software: 

Elitechlog 
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Multi-Uso Data Logger 

LogEt 8 BLE 

o 

O registrador de dados de temperatura LogEt 8 BLE implementa a tecnologia Bluetooth 

"Low Energy (BLE) que permite acesso remoto e gerencia o registrador de dados fora 

do pacote ou veículo por meio do aplicativo Elitech.

• Bluetooth "acesse o registrador de dados fora do pacote a qualquer hora e em 
qualquer lugar, sem necessidade de empareIhamento

• Relatório PDF criptografado automaticamente com função de proteção por senha
• Porta USB integrada permite acesso rápido a PCs e software Elitechlog
• Múltipla configuração, download, gerenciamento e compartilhamento via aplicativo 
Elitech

(iOS/Android) 

• Armazenamento ilimitado no Elitech Cloud
• Conformidade com CE (EN 12830), RoHS, BQB e FDA 
(21CFR)



Elitech
®

Multi-Use Data Logger 

LogEt 8 Life Science Series 
Visão Geral

Os LogEt 8 Life Science Series são registradores de dados de temperatura e umidade de 

altíssima precisão que podem ser usados para monitorar completamente a qualidade e a 

segurança de produtos sensíveis durante o transporte ou armazenamento, o que ajuda os 

usuários a tomar decisões para aceitar ou rejeitar produtos imediatamente.

• Sensor de temperatura / umidade de alta precisão, precisão aumentada para ± 0,3 'C, ±
3% UR
• Sensor interno / externo com várias combinações de pizza, aplicável a vários cenários
• Configuração de site online sem software para vários parâmetros
• Relatório PDF criptografado automaticamente com função de proteção por senha
• Porta USB integrada permite acesso rápido a PCs e software Elitechlog
• Até 7 limites de alarme configuráveis
• classificação IP65
• Vida útil de 2 anos da bateria em temperatura normal
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)

Especificações Técnicas

Software: 

Elitechlog 
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LogEt 8 LogEt 8TH LogEt 8 TE LogEt 8THE LogEt 8 PTE LogEt 8 UTE 

Opções Gravação Multi-Uso Multi-Uso Multi-Uso Multi-Uso Multi-Uso Multi-Uso 

Faixa temperatura -30C a 10C -40C ass·c -85 C a lSOC 

Faixa umidade - -
Exatidão temp ±0.3 C (faixa inteirai ±0.3 C(-20C/+40C); ·e I; 

±0.S C(outra faixa) 

Exatidão umidade - -

Resolução O.lC 

-30C a 10C 

0-100% UR

±0.3 C(-20C/+4o' C,; 

±0.5 C{outra faixa) 

±3%UR(25 C ,20%UR a 80%UR), 

t5%UR(outra faixa) 

0.1 'C,0.1%UR O.lC 

-40C asse 

0-100% UR 

±0.3 C{-20C/+40C); 

±0.S t (outra faixa) 

±3%UR(25 C ,20%UR a 90%

UR), ±5%UR (outra faixa) 

0.1 C,0.1%UR 

-
±0.3 C (·20C/+40C 1;±0.5 

C(-SOC/+85 ±1 C(outra faixa) 

-

O.lC 

-196C a lSOC 

±0.3C{-20C/+40C);±0.5 C(-50 C/+85 C); ±1 

C{-100C/+1SOC)±2 C (outra faixa) 

o.1C 

Capacidade armazenagem 16.000 leituras

Vida bateria 2 anos1/ER14250 3.6V lithium 

Intervalo de gravação

Software 

10 minutos{padrão, outros sob demanda) PDF 

/Elitechlog Win ou Mac (última versão) -

 Geeração relatório ReIatório PDF automatico -

Proteção senha Opcional sob demanda

Configuração de alarme Opcional, até 5 pontos

Reprogramável Com software Elitech Win ou MAC grátis

Modo inicialização Botão ou software

Modo parada Botão, software ou para quando esta cheio

Classe de proteção IP6S 

Certificações FDA EN12830, CE, RoHS 

I. Dependendo das condições ideais de armazenamento (lS C a 23 C / 45% a 75% UR)

RC-4 RC-4HC 

Overv1ew 

RC-4 series are Elitech conventional temperature/humidity data loggers, support externai 

temperature sensor and buzzer alarms. This series is world-wide remote acess to various 

applications like life sciences, food, shipping, logistics, and pharmaceutical industries. 

Features 

• Internai temperature/humidity sensor, accuracy up to ±0.5 'C, ±3%RH 

• Double alarm thresholds configurable with buzzer alarm notification 

• USB cable included, no reader required to connect with PC and Elitechlog software 

• Externai temperature sensors applicable to various scenarios (optional)

• Wall-mounted in various locations with multi pie mounting hardware(optional)

• Compliance with CE (EN12830), RoHS and FDA (21CFR) 

23/24 

Multi-Uso Data Logge r 

Software: 

Elitechlog 
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RC-4 Series 

Especificação Técnica RC 4 RC 4HC 

Opções de gravação Multi-Uso 

Faixa Temperatura -30 C a 60 C (sensor interno) 

-40 C a 85 C (opcional sensor externo) 

Faixa de umidade 0 "" 100% UR

Exatidão temperatura to.s C(-20C/+40C) 

±1.0 C(outra faixa) 

Exatidão umidade t3%UR(25 C ,20%UR a 90%UR) 

tS%UR(outra faixa) 

Resolução 0-1 C,0.1%UR 

Capacidade armazenagem 16.000 leituras

Bateria vida 1 ano'/CR2450 botão

Intervalo recorde 1S minutos (padrão ou sob demanda) 

Geração de relatório Relatório PDF&Excel E1itech software 

Configuração de alarme Opcional, somente 2 pontos

Reprogramável Software Elitech Win ou MAC gratuito

Modo inicialização Botão

Modo de parada Botão, software ou parar quando estiver cheio

Certificações FDA EN12830, CE, RoHS 

RC-4 

1. Dependendo das condições ideais de armazenamento {15 · e a 

23'C / 45% a 75% UR) RC-4HC

l. Dependendo das condições ideais de armazenamento (lS C a 

23'C / 45% a 75% UR)

Multi-Uso 

-30C a 60t (sensor interno) 

-40 C to 85 t (sensor externo opcional) 

tO.S C(-20 C/+40 C); 

±1.0C(outra faixa) 

16.000 leituras

1 ano'/C R2450 botão

15 minutos{padrão ou sob demanda) 

Relatório PDF&Excel E1itech software 

Opcional, somente 2 pontos 

Software Elitech Win ou MAC gratuito

Sotão

Botão, software ou parar quando estiver cheio

FDA EN12830, CE, RoHS 
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Multi-Uso Data Logger 

GSP-6/6G/8 
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Visão Geral

A série GSP-6 é composta por registradores de dados de temperatura e umidade 

com visor grande e garrafa de glicol opcional. Seus acessórios de sonda dupla 

suportam várias opções de combinação de temperatura e umidade. Emprega vários 

métodos de alerta e encurta os intervalos de registro automaticallg, evitando 

limites excessivos.

Elitech destaca os serviços de software Elitechlog no PC ao definir 2 limites de 

alarme de temperatura / umidade, visualizar dados históricos de temperatura / 

umidade, exportar relatório de dados detalhados, etc.

• Sensor interno de temperatura e umidade, precisão de até ± 0,5 "C, ± 3% UR
• Porta USB integrada permite acesso rápido a PCs e software Elitechlog
• Grande display LCD conveniente para visualização de dados à distância
• Vários modos de alerta como alarme audiovisual, alarme indicador de tela e etc.
• Encurte o intervalo de registro automaticallg quando o alarme de temperatura e
umidade for acionado
• Garrafa de glicol opcional como tampão térmico pode refletir leituras mais precisas e
estáveis
• Alimentado por bateria ou conexão USB
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)

GSP-8Especificações Técnicas

Opções de gravação 

Faixa de temperatura 

Faixa de umidade 

Exatidão temperatura 

Exatidão umidade 

Resolução 

Armazenagem dados

Vida bateria 

Intervalo gravação 
Configuração de alarme

Reprogramável 

Modo parada

GSP 6/6G 

Multi-Uso 
-4o"C-s5 "C 
0~100% UR 

±0.5 ·e (-20 "C/+40 ·e); ±1.0 "C(other range) 

+3%UR(25 ·e ,20%UR a 90%UR); +5%UR (outra faixa) 

0.1 'C ,0.1%UR 
16,000 leituras
2 anos' ER14505
15 minutos (padrão, outros sob demanda)
Opcional, somente 2 pontos
Com software Elitech Win ou MAC grátis
Botão, software ou para quando cheio

FDA EN12830, CE, RoHS 

Multi-Uso 

-20 "C-Go "C (sensor interno); -40 "C-s5 ·e (sensor externo) 0~100% UR

±0.3 "C (-20 "C/+40 ·e); ±0.5 ·e (outros)

+3%UR(25 'C,20%UR a 90%UR); +5%UR (outros)
0.1 ·e, 0.1%UR 
100.000 leituras
Bateria 18650 lithium recarregável
15 minutos (padrão, outros sob demanda)
Opcional, até S pontos
Relatório Automatico PDF /EXCEL/TXT by Elitechlog software 
Botão, software ou parar quando estiver cheio

FDA EN12830, CE, RoHS 

Especificações Técnicas

Faixa de medição de temperatura .5o·c to 120-C 

Exatidão Temperatura ±0.5(-30 ·e ... +20 "C );

±l.0(-4o·c a .3o·c )&(+20"C a +70-C) 

±2  "C para outra faixa 

Faixa de medição de umidade 0%~1QO%UR 

Exatidão de umidade

Resolução 

Intervalo de gravação 

Capacidade de Memória

Alarm Signa I ing 

Sensor 

Interface de dados

Standby Baeria 

25 "C : ±5%UR {caso típico) 

(10 "C ~40 "C): o~59%UR:±6%UR(max) 

60~95%UR:±8%UR(max) 

0.l"C, .1%UR

1 Min-24 UR

13000 Os pontos de dados (Max.) 

Campainha e relé de alarme

2 canais (temperatura e umidade) sensor 5M 

USB,RS-485 

Bateria 3.6V 2200mAH NI-MH  

Multi-Uso Data Logger 

DR-210A 

DR-210A é um registrador de temperatura e umidade que suporta impressão no local. 

Integra registro de dados, exportação de dados USB, métodos de alerta duplo e outras 

funções; Ele pode se conectar à WLAN via interface RS-485 para realizar monitoramento 

multiponto simultâneo.

• Impressora embutida para impressão de dados no local
• Gerenciamento de dados no software de PC via suporte para conexão USB
• RS-485 está disponível para formar rede local para monitoramento multiponto 
simultâneo
• Campainha e alarme de relé
• Backup de bateria recarregável de mais de 7 dias

www.elitechlog.com 



Indicadores Descartáveis
Ti Series 

Tl-10 

A série TI são indicadores de temperatura como as soluções de baixo custo para 

monitoramento de temperatura. Fácil de operar e oferecer suporte à personalização 

de fábrica em faixas de medição de temperatura e intervalos de registro. 

Características

• Faixas de medição de temperatura personalizáveis, custo-benefício
• LED de indi cação de alarme, sem necessidade de desempacotar, fácil de 
verificar
• Bateria com duração de até 180 dias; vida útil de até 4 anos
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)
• Vida útil do Ti-10 em até 1 ano; Vida útil do Ti-21 até 4 anos

Faixa Temperatura 

Exatidão temperatura ±o.s·c 

Resolução temperatura 0.l'C 

-10-C a so·c

±o.s ·e

0.1 'C 

2 year'/CR2032 button cell 2 anos'/CR2032 botão 

1 minuto  padrão 1 minutes standard 

Vida bateria 

Intervalo gravação 

Duração da Gravação até 180 dias2
(padrão, outros sob demanda) u p to 180 days2

(standard, others on request) 

O tional, onl 2 oints Configuração alarme 

Modo inicio 

O cional, somente 2 pontos 

2 points Break para iniciar Break to start 

Modo parada Pare quando a bateria sacabar Sto when the batter is exhausted 

Classe de proteção IP67 IP67 

Certificações FDA EN12830 CE RoHS FDA EN12830 CE RoHS 

Tl-21 Tl-30 Tl-40 

Características

• Faixas de medição de temperatura personalizáveis, custo-benefício
• Display LCD com indicações poderosas sobre temperaturas, alarmes e
estatísticas
• Vida útil da bateria de até 180 dias, vida útil de até 4 anos
• Em conformidade com os requisitos da OMS para fotocópia
• Em conformidade com a OMS
• Conformidade com CE (EN12830), RoHS e FDA (21CFR)

-30'C a 70'C 

±0.S 'C (-20 'C/+40 'C );±1 'C (outra faixa) 

-30'C a 7o·c 

±0.S'C(-20'C/+40"C );±1 'C(other range) 

0.1 'C

2 years'/CR2450 button cell 2 years'/CR2450 button cell 

5 minutes standard 5 minutes standard 

up to 180 days2
(standard, otherson request) up to 180 days2

{standard, others on request) 

O tional, u to 5 oints O tional, u to 5 oints 

Button Button 

Button Button 

IP67 IP67 

FDA EN 12830 CE RoHS FDA EN12830 CE RoHS 
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Datalogger de Temperatura 
para Caminhão Refrigerado

RMS-010/0l0A 

• 
Software: 

Elitech iCold 

Page: 2-3 

A série RMS-010 consiste em monitores multicanais de temperatura e umidade em 

tempo real baseados na rede 3G. Possui impressão no local, monitoramento de 

interruptor de porta, alarme SMS, etc. Oferece uma solução segura e confiável para o 

transporte de mercadorias sensíveis à temperatura.

RMS-0l0A 

• Verifique a flexibilidade dos dados de temperatura e 
umidade
• Posicionamento GPS preciso, rastreamento de 
localização em tempo real para garantir a segurança

• Alarmes de SMS e e-mail da nuvem, avisos 
audiovisuais e alarmes do dispositivo

• Armazenamento em nuvem ilimitado, configurações 
de parâmetros, análise de gráficos, exportação de 
relatórios, etc. via nuvem Elitech

• 150.000 pontos de armazenamento local
• 2 sensores de temperatura, 2 canais de interruptores 
de porta

RMS-010 

• Memory: 150,000 readings 

• 2 temperature sensors, 1

channel of door switch 

• Support multiple printing modes

including on-site print 

• Support buzzer and relay alarm 

• Download data via USB port 

• Flush / Hanging mount

Techn,cal Spec,ficatlons 

Power Supply 9-18VDC, Power supply:12VDC(RMS-010)

9V-32V;Power supply:12/24 voe (RMS-OlOA) 

Temperature Control Accuracy ±0.1 "C 

Temperature Display Range -30.0 ~100.0 "C, resolution: 0.1 "C

Temperature Measuring Accuracy +0.5 "C (O'C·4o C); +1 "C (-2S ·c•oC); +2 "C (others) 

Sensor NTC (lOK-2sC), two channels. Sensor length: 6M and 18M 

Record Capacity 75000*2 points 

IP Rating IP65 

Printer Built-in thermal printer 

Data Export by USB Export data by USB disk in PDF and TXT format 

Alarm Buzzer alarm, door open alarm, alarm relay 

Visão Geral

A série RMS-020 é um monitor de umidade e temperatura multicanal em tempo real 

baseado na rede 3G. O monitor possui impressão no local, posicionamento GPS, 

monitoramento de interruptor de porta, alarme SMS, montagem embutida, etc. Fornece 

uma solução segura e confiável para o transporte de mercadorias sensíveis à temperatura.

Especificações Técnicas

RMS-020 RMS-022 

Global Posítioning System(GPS) • 

Gerenciamento de dados de plataforma em nuvem • 

Gerenciamento de dados do APP do telefone • 

• • Capacidade gravação: 7S000*2 
Impressora térmica embutida • • 

Formato do arquivo: PDF TXT • • 

Cópia de dados Flash • • 

Teste de interruptor de duas portas • • 

Alarme de campainha • • 

Saída de valor de comutação de alarme • • 

Alarme SMS • 

Alimentação: 12/24 VDC • • 

Quantidade de sonda dois canais + dois

porta de expansão

Datalogger de Temperatura 
para Caminhão Refrigerado

Características

RMS-020 

• 150.000 pontos de armazenamento local
• 2 sensores de temperatura e 1 canal de 
interruptor de porta

• Suporta vários modos de impressão

incluindo impressão no local

• Suporta campainha e alarme de relé
• Baixar dados de temperatura via porta 
USB
• Montagem embutida

RMS-020/022 

• 

RMS-022 

• Verifique a flexibilidade dos dados de 
temperatura e umidade

• Posicionamento GPS preciso para carga em tempo real

rastreamento de localização e segurança de ativos

•Alarmes de SMS e mail via nuvem

• Armazenamento em nuvem ilimitado, parâmetro

configurações, análise de gráfico, exportação de 

relatório, etc. na nuvem Elitech

• 150.000 pontos de armazenamento local; 
vários modos de impressão de relatório

• 2 sensores de temperatura e 2 canais de

interruptores de porta

• Montagem embutida

dois canais + dois

porta de expansão


