Manual do usuário
Termômetro Registrador de Dados com Termopar
Sete (7) tipos de entrada de Termopar K, J, T, E, R, S, N
Entrada Dupla de Termopar com Interface para PC

Modelo EA15

Traduções adicionais do manual do usuário disponíveis em www.extech.com

Introdução
Parabéns pela sua compra do Termômetro Registrador de Dados Extech. O EA15 oferece duas
entradas de termopar com recursos de registro de dados manual e automático. O EA15 inclui interface
para PC e software compatível com WindowsTM para o monitoramento e armazenamento em
tempo real dos dados de temperatura. Este instrumento foi completamente testado antes da
entrega e, com um uso adequado, fornecerá muitos anos de serviço confiável.

Descrição

1.

RS-232 e conectores de entrada de termopar

2.

Display LCD

3.

Botões de alimentação, manter dados e luz de fundo

4.

Botões de MAX/MIN, seleção de display e unidades

5.

Botões de MEM (memória), TYPE (tipo) de entrada,
e READ (ler)

6.

Botão SET (Definir)

7.

Compartimento da bateria (traseira)

8.

Botão de deslocamento para Cima/para Baixo

9.

Botão de Enter
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Operação
Conectar os termopares
1. Este termômetro aceita dois termopares com plugs spade (de tipo sub-miniatura com um spade
mais amplo que o outro).
2. Conecte o(s) termopar(es) no T1 do termômetro e/ou no(s) conector(es) de entrada de
termopar T2.
3. Sempre verifique no visor LCD a seleção adequada do tipo de termopar.
Ligar a Energia (ON)
Pressione o botão
para ligar a energia. O aparelho irá executar um pequeno auto teste.
Quando um termopar não está conectado na entrada selecionada, ou se um termopar está
"aberto", o display exibirá "- - - - -". O tipo padrão do termopar, unidades e configuração do display
são determinados a partir dos parâmetros selecionados quando o medidor foi usado pela última
vez.
Selecionar o tipo de termopar
Pressione o botão TYPE para selecionar o tipo de termopar.
Selecionar as unidades de medida °C, °F ou °K
Pressione o botão C/F/K para selecionar a unidade de medida.
Selecionar Exibições T1, T2, e T1-T2
Pressione o botão T1 T2 T1-T2 para percorrer e selecionar entre as seguintes exibições:
a. T1 (termopar 1) é a exibição primária; T2 (termopar 2) é a exibição inferior
b. T2 é a exibição primária T1 é a exibição inferior
c. T1-T2 (diferença entre T1 e T2) é a exibição primária e T1 é a exibição inferior
d. T1-T2 é a exibição primária e T2 é a exibição inferior
Notas:
 Para evitar choque elétrico ou lesões pessoais, não aplique mais de 20Vrms, entre os
termopares, ou entre qualquer termopar com ligação a terra.
 Se a tensão na superfície de medição resultar em potenciais maiores que 1V, poderão ocorrer
erros de medição.
 Se existe um potencial entre os termopares, use termopares eletricamente isolados.
Manter Dados
Pressione o botão HOLD para congelar a leitura exibida. O ícone 'H' de HOLD (manter) irá
aparecer no display. Pressione o botão HOLD novamente para retornar a operação normal.
Função de Gravação MIN, MAX, AVG e Temporizador
Pressione o botão MX/MN para começar capturando os valores de
temperatura Mínimo (MN), Máximo (MX), e em Média (AVG). O relógio
de tempo decorrido irá aparecer no canto inferior esquerdo do display. A
exibição primária mostra a temperatura atual. A exibição inferior irá
indicar o valor MX, MN ou AVG (dependendo de qual está selecionado)
capturado desde que o botão MX/MN foi pressionado.
1.
2.
3.

Pressione o botão MX/MN para percorrer a exibição de MX, MN ou AVG. Cada leitura será
acompanhada por um valor do temporizador indicando a hora em que a leitura foi gravada
Pressione e segure o botão ‘’ para alterar o formato de tempo decorrido de min:seg para
hora:min
Pressione e segure o botão MX/MN para sair da função MX/MN .
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Luz de fundo
Pressione o botão
de luz de fundo para ligar a luz de fundo do display LCD. A luz de fundo se
desligará automaticamente após um minuto (pressione novamente o botão para desligar a luz
manualmente).
Desligamento Automático (Auto Power Off)
O aparelho irá desligar automaticamente após 30 minutos de inatividade. AUTO POWER OFF
(Desligamento automático) pode ser desativado nos modos MAX/MIN e Registro de Dados.
Para desativar AUTO POWER OFF manualmente:
1. Segure o botão de enter ‘’ enquanto liga a energia.
2. A função AUTO POWER OFF será reativada quando o medidor é desligado manualmente.
Desligar e energia (OFF)
Pressione o botão
para desligar.

Registro de Dados Manual
O registro de dados manual permite ao usuário armazenar e recuperar até 98 leituras de
temperatura.
1. Pressione o botão MEM para manualmente guardar uma única
leitura em memória. O ícone ‘MEM’ e o número da localização da
leitura irá aparecer no display por dois segundos e então a exibição
normal irá retornar.
2. Para ver as leituras gravadas, pressione o botão READ (ler). O
número de localização em memória será exibido brevemente e
depois o ícone ‘READ’ e os valores armazenados serão exibidos no
display.
3. Use os botões para cima/para baixo para percorrer as localizações em memória e ver as
leituras registradas.
4. Pressione o botão ‘READ’ para sair do modo de leitura
5. Pressione e segure o botão MEM enquanto liga o aparelho para
limpar a memória. Quando o LCD indica "CLr", a memória foi
apagada.

Registro de Dados Automático
O registro de dados automático permite ao usuário armazenar até 8.800 leituras de temperatura em
memória para depois baixar e visualizar usando o software fornecido. A taxa de intervalo de
armazenamento é programável de 3 a 255 segundos.
1. Pressione e segure o botão SET por dois segundos para entrar
na tela de programação de intervalo. Os ícones de ‘MEM’ e
‘INTERVAL’ e o tempo de intervalo irão aparecer no display. Use
os botões para cima/para baixo para percorrer os intervalos
disponíveis (3 a 255 segundos). Pressione o botão ‘’ para
selecionar o intervalo de registro desejado.
2. Anote a hora de início (hora do dia) para a sessão de registro de
dados pois essa informação será útil quando baixar os dados.
3. Pressione e segure o botão e MEM por dois segundos para
entrar em modo de registro de dados. O ícone ‘MEM’ no centro do display piscará cada vez que
um registro é armazenado (no intervalo selecionado). Quando a memória está cheia, ‘FULL’
aparecerá no display e o aparelho vai parar o registro de dados.
4. Para parar e sair do modo de registro de dados, pressione o botão MEM.
5. Faça o download dos dados armazenados usando o software fornecido.
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Nota: As funções MAX/MIN/AVG podem ser usadas com o aparelho em modo de registro de
dados.
Clearing stored data
1. Pressione o botão “

” para desligar o aparelho.

2. Pressione e segure o botão MEM, em seguida pressione o botão “
Quando o LCD indica "CLr", toda a memória foi apagada.

” para ligar o aparelho.

Manutenção
Limpeza
O aparelho pode ser limpo com um pano úmido. Um detergente suave pode ser usado, mas evite
solventes, abrasivos e produtos químicos.
Instalação / Substituição das Baterias
O compartimento da bateria está localizado no parte de trás do aparelho. O compartimento é
facilmente acessado removendo o parafuso de "cabeça chata" na parte traseira do aparelho, e
removendo a cobertura do compartimento. Substitua ou instale as seis baterias ‘AAA’ respeitando a
polaridade e volte a montar o compartimento da bateria. Descarte as pilhas de forma responsável e
de acordo com todos os regulamentos.
Nunca descarte de pilhas ou baterias recarregáveis no lixo doméstico.
Como consumidores, os usuários são legalmente obrigada a tomar as baterias usadas
para locais adequados de recolha, a loja de varejo onde as baterias foram adquiridos ou
onde as baterias são vendidos.
Eliminação: não dispor deste instrumento no lixo doméstico. O usuário é obrigado a
tomar no final da vida útil dispositivos a um ponto de coleta designado para a eliminação
de equipamentos eléctricos e electrónicos
Armazenamento
Quando o aparelho for armazenado, por favor remova as baterias e fixe a cobertura protetora do
sensor. Evite guardar o aparelho em áreas com temperatura e umidade extremas.
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Especificações
Tipo - K : -150,0oC a +1370,0oC (-200,0oF a +1999,9oF)

Intervalos de Medição

Tipo - J : -150,0oC a +1090,0oC( -200,0oF a +1994,0oF)
Tipo - T: -150,0oC a +400,0oC (-200,0oF a +752,0oF)
Tipo - E: -150,0oC a +870,0oC (-200,0oF a +1598,0oF)
Tipo - R: 0,0oC a +1767,0oC (+32oF a +1999,9oF)
Tipo - S: 0,0oC a +1767,0oC (+32oF a +1999,9oF)
Tipo - N : -150,0oC a +1300,0oC (-200,0oF a +1999,9oF)
Tipo J, K, T, E, N: 0,1oF/oC/K

Resolução

Tipo R, S : 1,0oF/oC/K (0,1° somente para referência)
Tipo J, K, T, E, N e: ±(leitura 0,05% + 0,75oC (1,5°F)

Exatidão

Inferior a -100°C (-148°F): adicione 0,15% de leitura para J, K, E e N;
0,45% de leitura para T; a ±0,05 de leitura +1°C(2°F) para R, S
Coeficiente de temperatura

0,01% de leitura +0,06°F por °F (+0,03 °C) for a das especificações
+18°C a 28°C (+64°F a 82°F) intervalo
Inferior a -100°C (-148°F): adicione 0,04% de leitura para o tipo J, K,
E e N; e 0,08% de leitura para o tipo T

Nota: A exatidão da temperatura não inclui a exactidão da sonda.
Nota: A escala de temperatura é baseada na escala internacional de temperatura de 1990 (ITS90).
Display

Display LCD Duplo multifunção com luz de fundo

Proteção de Entrada

60 V CC; 24 V AC rms

Taxa de Medição

1 vez a cada 1,5 segundos

Indicação de Acima da faixa

"OL" aparece no LCD

Indicação de Entrada Aberta

"OL" aparece no LCD

Indicação de Bateria fraca

“BT” aparece no LCD

Capacidade da Memória Manual

98 conjuntos

Capacidade da Memória do Registrador de Dados

8800 conjuntos

Fonte de Alimentação

6 baterias ‘AAA’

Duração da Bateria

Cerca de 200 horas com baterias alcalinas

Temperatura de Operação

0 a 50oC (32 a 122oF)

Umidade de Operação

< 80% UR

Temperatura de Armazenamento

-10 a 60oC (14 a 140oF)

Umidade de Armazenamento

10 a 80% UR

Dimensões

150 x 72 x 35 mm (5,91 x 2,8 x 1,4")

Peso

Aprox. 235 g (8,29 oz) com baterias

Direitos Autorais © 2013-2019 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma.

ISO-9001 Certified
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