Provisões para reparação gratuita
A garantia está contida no Manual do usuário (Inglês) incluído no pacote.
Ao procurar por reparo, certifique-se de preencher todos os campos necessários e apresentá-lo.
1.
2.

RTR-574

3.

Manual introdutório
Obrigado pela compra do nosso produto.
Leia atentamente este manual de instruções antes de usar esta unidade.

4.

5.

Conteúdos do pacote

Se a unidade não funcionar corretamente apesar de o cliente tê-la usado corretamente e ter seguido o
manual, a unidade será reparada gratuitamente por intermédio do distribuidor que vendeu a unidade.
Se o cliente solicitar a reparação gratuita devido a problemas dentro do período de garantia, o cliente
deverá entregar ou enviar a unidade junto com a garantia ao distribuidor.
Se o Cliente já não residir no mesmo endereço ou tiver dificuldades para entrar em contato com os
distribuidores que venderam a unidade, deve entrar em contato diretamente com a T&D para obter
assistência.
A reparação gratuita não está disponível nos casos seguintes, mesmo durante o período da garantia:
1. Os problemas ou danos foram causados por utilização negligente, desastres naturais, fogo, poluição ou
uso de uma fonte de energia diferente da especificada.
2. Se a unidade foi reparada, ajustada, desmontada ou modificada por uma pessoa que não seja um
engenheiro T&D autorizado.
3. Os problemas ou danos foram causados pelo transporte, deslocamento ou queda da unidade após a
compra.
4. Falha no envio da Garantia ou no preenchimento de todos os itens necessários na Garantia.
A Garantia não pode ser reemitida.
A Garantia cobre apenas a reparação gratuita no período e nas condições definidas na Garantia. Por esse
motivo, os direitos legais do cliente não serão limitados por esta Garantia. Para obter mais informações
sobre reparações ou sobre outras questões sobre assistência depois do fim do período da garantia, entre
em contato com o seu distribuidor.

Aviso sobre este Manual
Para usar este produto corretamente, leia atentamente este manual antes de usar o produto. A T&D Corporation não tem qualquer responsabilidade por qualquer falha e/ou problema neste produto, ou no
computador, que seja causado pelo manuseio inadequado deste produto e irá considerar esse erro ou problema fora do âmbito das condições para reparação gratuita descritas na garantia anexada.
-- Todos os direitos deste Manual pertencem à T&D Corporation. É proibido usar, duplicar e/ou alterar uma parte ou todo o Manual sem a permissão da T&D Corporation.
-- "TANDD", "T&D" e o logotipo da T&D Corporation são propriedade registrada da T&D Corporation.
-- As especificações, design e outros conteúdos descritos neste manual podem ser alterados sem aviso prévio.
-- A T&D Corporation não é responsável por qualquer falha ou problema causado pelo uso do nosso produto nem por qualquer problema causado pelo uso dos resultados de medições da nossa unidade. Esteja ciente desta informação antes
de usar o nosso produto.
-- As mensagens de tela nesse manual podem ser um pouco diferentes das mensagens reais.
-- Notifique a loja onde você comprou esse produto ou a T&D Corporation se encontrar erros, falhas ou explicações pouco claras nesse manual.
-- A T&D Corporation não é responsável por qualquer dano ou perda de lucros causados pelo uso do nosso produto.
-- Este produto foi criado apenas para uso privado ou industrial. Não deverá ser usado em situações em que sejam necessárias precauções de segurança rigorosas, como, por exemplo, com equipamento médico, de forma direta ou indireta.
-- Este Manual não pode ser reemitido, por isso, deverá guardá-lo em um local seguro.
-- Leia atentamente este manual e a garantia.

Precauções de segurança e instruções* Siga cuidadosamente as medidas de segurança a seguir quando usar o nosso produto.
Para impedir perdas ou danos para os nossos clientes, outros usuários e/ou em propriedades, e
para assegurar o uso correto dos nossos produtos, pedimos que, antes de usar o nosso produto,
você leia atentamente, compreenda e siga as regras e precauções de segurança para os nossos
produtos, tal como é indicado em seguida.
Explicação dos símbolos de aviso

PERIGO

CUIDADO
Illuminance UV Recorder WL
RTR-574

Sensor de luminosidade
UV
(ISA-3151)

Sensor de temperatura/
umidade
(THA-3151)

Explicação dos símbolos de imagem

Essas entradas são ações que não
devem nunca, em circunstância
alguma, ser realizadas. A
realização dessas ações pode
causar danos físicos pessoais
graves ou morte.
Essas entradas são ações que, se
realizadas, poderão criar
ferimentos ou danos em pessoas
ou objetos.

Indica um aviso importante
ou nota de cuidado.
Indica uma ação proibida.

Indica uma ação que tem
que ser realizada.

PERIGO
Não desmonte, repare ou modifique a unidade.

Tocar em componentes da unidade pode resultar em falhas ou acidentes inesperados.

Se água ou um objeto externo entrar na unidade, DESLIGUE a energia imediatamente,
remova as pilhas e interrompa o uso do produto.
Continuar a usar o produto poderá causar um incêndio ou eletrocussão.

Não use esta unidade em locais molhados ou úmidos, como banheiros.
Isso poderá causar um incêndio ou outros problemas, incluindo falhas.

Cabo de comunicação USB (US15C)

Pilha alcalina AA

Manual introdutório
(incluindo a Garantia)

© Copyright T&D Corporation. Todos os direitos reservados.
Este documento é impresso em papel reciclado.

11. 2016

Se água ou um objeto externo entrar no compartimento, deixe de usar o produto
imediatamente.
Guarde a unidade e os acessórios fora do alcance de crianças.

16504670029 (3ª Edição)

Use a unidade em um ambiente dentro do intervalo operacional.
Quando medir a luz UV ou outra luz que possa causar danos ou ferimentos oculares ou na
pele, certifique-se de usar uma proteção, como, por exemplo, óculos de segurança ou outro
tipo de proteção contra a luz.
Não exponha o sensor a impactos fortes.
Rachaduras ou arranhões no sensor de luminosidade e/ou no sensor UV irão afetar negativamente a precisão
da medição. Um sensor quebrado também pode causar ferimentos.

Este sensor não é à prova d'água. Nunca permita o contato com a água.
Não exponha o produto a condensação, umidade, gases corrosivos ou solventes orgânicos.
Não use o produto em áreas próximas ao fogo ou expostas a calor excessivo.
Quando o sensor UV de luminosidade não estiver sendo usado, armazene o produto à
temperatura ambiente para evitar a condensação.
Se a superfície do sensor ficar suja, limpe-a com um pano macio.

Se a superfície do sensor acumular impurezas (sujeira), a precisão e sensibilidade do sensor será menor.

Se desejar usar um cabo de sensor maior, você pode comprar e usar nosso cabo opcional
de extensão de sensor (TR-1C30/TR-5C10).
Não corte ou altere os cabos do sensor.

Usando a "Adjustment Function" no software fornecido com a unidade base, é possível
efetuar os ajustes desejados no sensor; essas configurações são salvas diretamente no
próprio sensor. Assim, quando um sensor é substituído, é necessário repetir os ajustes
pretendidos nas configurações para que elas sejam salvas no novo sensor conectado.

Cuidados sobre o uso de sensores de temperatura/umidade

Tocar neles pode resultar em acidentes inesperados.

http://www.tandd.com/

Shimadachi 817-1, Matsumoto, Nagano 390-0852 Japão
Fax: +81-263-40-3152 E-MAIL: support@tandd.com

Se a unidade emitir fumaça ou odores estranhos, DESLIGUE a energia imediatamente,
remova as pilhas e interrompa o uso do produto.

Não conecte o sensor THA-3001/3151 a qualquer dispositivo de registro diferente dos
especificados pela T&D Corporation.

Não deixe cair a unidade nem exponha o produto a impactos fortes.

Use a unidade em um ambiente dentro do intervalo operacional.

Continuar a usar o produto poderá causar um incêndio ou eletrocussão.

Se isso acontecer, DESLIGUE a energia imediatamente, remova as pilhas e interrompa o uso do produto.
Continuar a usar o produto poderá causar um incêndio ou eletrocussão.

Quando instalar ou usar este produto, certifique-se de seguir todos os avisos e instruções
do fabricante do computador.

O Illuminance UV Recorder WL RTR-574 é um Data Logger, com capacidade de comunicação sem fio integrada, criado para medir e gravar a
luminosidade, a intensidade de UV, temperatura e umidade em um intervalo definido.
Os dados gravados podem ser baixados de um RTR-574 Data Logger (unidade remota) por comunicação sem fio com uma unidade base; esses dados podem ser exibidos em
um gráfico e/ou salvos no PC para análise ou compartilhamento na rede.

Sendo uma unidade remota, o RTR-574 necessita de uma unidade base para efetuar a comunicação sem fio. (Unidades base compatíveis:
RTR-500, RTR-500NW, RTR-500AW, RTR-500DC, RTR-500MBS-A)
O RTR-574 pode ser operado com o "RTR-500 for Windows" versão 1.10 ou posterior.
Quando usar o "RTR-500 for Windows", verifique a versão de software selecionando "Version Info" no menu [Help]. A versão mais recente do
software pode ser baixada no nosso site da T&D.
Antes de usar o RTR-574, primeiro é necessário instalar o driver de dispositivo USB do software fornecido com a unidade base.

Diagrama de aparência e nomes das peças

Cuidados sobre o uso de sensores de luminosidade UV
Não conecte o sensor ISA-3151 a qualquer dispositivo de registro diferente dos
especificados pela T&D Corporation.

Ler o visor LCD

CUIDADO
Esta unidade não é à prova d'água.

Se a unidade ficar suja, limpe-a com um pano limpo.

Gases nocivos ou químicos poderão causar corrosão e/ou outros perigos na unidade.
Também pode ser perigoso para as pessoas manuseando a unidade, se ocorrer contato
com substâncias perigosas. Por isso, não use ou armazene a unidade em qualquer
ambiente exposto a químicos e gases nocivos.
A vida útil da pilha varia dependendo do tipo da pilha, do seu desempenho, do ambiente
de medição e da frequência da comunicação.

Quando usar a unidade em um ambiente com um nível de umidade inferior a 30% UR, as
medições poderão flutuar. Este comportamento é normal.
Se ocorrerem mudanças de temperatura muito acentuadas, as medições de umidade
podem parecer anormais.
Quando a temperatura do sensor estabilizar, as medições voltarão ao normal.

Este sensor não é à prova d'água.

Use apenas em um ambiente sem condensação ou em que não seja possível o contato com água. Não use
dentro de água ou perto de áreas com fluxos de água com pressão elevada.

Não exponha o produto a condensação, umidade, gases corrosivos ou solventes orgânicos
(ou inseticidas para sensores de alta precisão de temperatura/umidade).
Se não pretender usar o sensor durante um longo período de tempo, armazene o sensor
em um local com temperatura e umidade normal.
Durante o uso, a superfície do sensor de temperatura/umidade irá acumular impurezas (sujeira) reduzindo a
precisão e sensibilidade do sensor. Se o sensor estiver sendo usado em um ambiente com muita fumaça e
poeira, a calibração deve ser efetuada periodicamente.

Os terminais das pilhas podem ter contato insuficiente devido à idade ou vibração.

Não use esse sensor no corpo humano.

Use a unidade em um ambiente dentro do intervalo operacional.

Se desejar usar um cabo de sensor maior, você pode comprar e usar nosso cabo opcional
de extensão de sensor (TR-1C30/TR-5C10).

Isso pode gerar perda de dados.

Pode ocorrer condensação quando a unidade é movida de um ambiente para outro em
que existe uma grande diferença na temperatura.
Para impedir danos na unidade devido a eletricidade estática, remova a eletricidade
estática do seu corpo tocando em metal (maçaneta de porta, caixilho) antes de tocar na
unidade.

Não corte ou altere os cabos do sensor.

Usando a "Adjustment Function" no software fornecido com a unidade base, é possível
efetuar os ajustes desejados no sensor; essas configurações são salvas diretamente no
próprio sensor. Assim, quando um sensor é substituído, é necessário repetir os ajustes
pretendidos nas configurações para que elas sejam salvas no novo sensor conectado.

A eletricidade estática pode causar danos na unidade e também falhas ou perda de dados.
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Se não pretender usar a unidade durante um longo período de tempo, por questões de
segurança, remova a pilha.

Se a pilha for deixada na unidade, pode haver vazamento e causar falhas. Use uma pilha nova quando usar a
unidade novamente.

Marca REC

18

55

78

Antena
Conector do sensor
Botão de energia
Botões de operação
(DISPLAY, INTERVAL,
REC/STOP)
Conector do cabo de
comunicação USB
Tampa da pilha

[Unidade: mm]

Daqui por diante, neste manual, Illuminance UV Recorder WL
RTR-574 será designado por “unidade".

DATA

O status da gravação é exibido aqui.
LIGADO: Gravação em andamento.
INTERMITENTE: Esperando pelo início programado.
DESLIGADO: Gravação interrompida.

O número de leituras gravadas é exibido aqui em escala. Depois de cada
2.000 leituras a escala é marcada da esquerda para a direita. A
capacidade de armazenamento é de 8.000 leituras.
Marca COM
O status de comunicação é exibido aqui.
LIGADO: A unidade está conectada a um PC com o cabo USB.
INTERMITENTE: A unidade está com comunicação sem fio/USB/serial.
Modo de gravação ENDLESS:
Ao atingir a capacidade de armazenamento de 8.000 leituras, os dados
mais antigos são substituídos e a gravação prossegue.
ONETIME:
Ao atingir a capacidade de armazenamento de 8.000 leituras, a gravação
para automaticamente.
Vida útil da pilha
Essa marca aparecerá quando for necessário trocar a pilha.
Marca de aviso
Não LIGADO: Bastante energia na pilha.
LIGADO: Deverá substituir a pilha.
Leituras atuais/área Normalmente, as leituras atuais são exibidas aqui. Conforme o status da
de mensagens
unidade, também podem ser exibidas mensagens operacionais.
Unidade de medida Umidade: %, Temperatura: ˚C / ˚F, Luminosidade: lx, klx
Luminosidade cumulativa: lxh, klxh, Mlxh
Intensidade de UV: mW/cm2,
Valor cumulativo de luz UV: mW/cm2h, W/cm2h

Não armazene a unidade em locais expostos a temperaturas elevadas ou muita umidade.

Regulamentações de comunicações sem fio

Declaração FCC
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da Federal Communications Commission (FCC).
A operação está sujeitas às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e

Se não pretender usar a unidade durante um longo período de tempo, armazene o produto em um local com
uma temperatura normal e sem condensação com outros itens.

(2) Este dispositivo tem que aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as interferências que podem causar um

Não desconecte o cabo de comunicação durante a comunicação USB.

funcionamento indesejado.

Isto pode danificar a unidade ou o seu computador.

A T&D não garante o funcionamento do dispositivo se o produto for ligado ao computador
com um hub USB ou com um cabo de extensão USB.

Cuidado:

As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela entidade responsável pela conformidade podem
anular a autoridade do usuário de usar o equipamento.

Não insira os dedos ou objetos externos no sensor ou nos conetores USB.

Nota sobre a utilização da antena:

Não use ou armazene a unidade em nenhum dos locais a seguir. Se o fizer, existe o risco
de eletrocussão, incêndio e/ou outros efeitos adversos para o dispositivos e/ou para o
computador.
- Áreas expostas a luz solar direta

Declaração IC:

Isto causará o sobreaquecimento do interior da unidade, podendo causar incêndio, deformação e/ou
outros danos incluindo falhas.

- Áreas sujeitas a campos magnéticos fortes
Isto pode causar danos incluindo falhas.

- Áreas com vazamentos de água

Este dispositivo foi criado para operar apenas com a antena fornecida. O uso de qualquer outra antena é estritamente
proibido.

Este dispositivo está em conformidade com a norma RSS-210 da Industry Canada (IC). A operação está sujeitas às
duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas; e (2) Este dispositivo tem que
aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as interferências que podem causar um funcionamento indesejado.
Ce dispositif est conforme à la norme RSS 210 d’Industrie Canada.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Isto pode causar eletrocussão ou outros danos incluindo falhas.

- Áreas expostas a vibrações excessivas

Isto pode causar ferimentos, falhas, danos ou perda de contato elétrico correto.

- Áreas próximas ao fogo ou expostas a calor excessivo
Isto pode causar danos incluindo falhas e deformação.

- Áreas expostas a poeira e sujeira
Isto pode causar danos incluindo falhas.

Aviso importante
Os produtos sem fio não podem ser usados em países em que os produtos não foram aprovados, de acordo com as
regulamentações de produtos sem fio do país.
A T&D Corporation não tem qualquer responsabilidade pelo uso destes produtos, nem pode ser responsabilizada pelas
consequências legais resultantes do uso destes produtos sem fio em áreas não aprovadas.

Preparar o RTR-574 (Unidade remota) para uso
Prepare primeiro a unidade base antes do RTR-574 (unidade
remota).

1. Instalar a pilha.

Especificações

Se não for possível efetuar operações com os botões na unidade, significa que os botões foram desativados com o software fornecido com a
unidade base.
Botão de energia
Use esse botão para LIGAR/DESLIGAR a energia.

Remova a tampa da pilha e insira a pilha, certificandose que os polos + e – estão na posição correta.
Certifique-se de fechar a tampa completamente.

Pressione o botão de energia.

LIGADO:

2. Conectar os sensores incluídos.

DESLIGADO: Pressionei o botão de energia até o visor LCD exibir “OFF”.

Os conetores do sensor são comuns para ambos
os sensores. O sensor de temperatura/umidade e o
sensor de luminosidade UV podem ser conectados
em qualquer um dos conectores.

-- Durante a gravação, não é possível desligar a energia pressionando o botão de
energia na unidade. Por favor, interrompa a gravação primeiro e desligue a energia
depois.
-- Se existir bastante energia da pilha na unidade, mesmo que a energia esteja
desligada, os dados gravados serão salvos.

3. Ligar a energia.

Botão DISPLAY
Use esse botão para alterar o padrão de exibição no LCD.

Pressione o botão de energia até o visor LCD ligar.

4. Registrar a unidade remota usando o
software fornecido com a unidade
base.
Quando a instrução aparecer na janela do software, conecte a unidade ao
computador. Para obter mais detalhes sobre definições e funções do software, veja
o menu [Help] nesse software.

Conexão USB

Operação dos botões

Janela do assistente

Se ao conectar com USB, o [Assistente de detecção de novo hardware] abrir, é
necessário seguir as instruções para instalar o driver de dispositivo USB.
-- Se o software fornecido com a unidade base não foi instalado, feche a janela do
assistente e desconecte o cabo USB do computador.
-- Para obter mais detalhes, consulte o Manual introdutório fornecido com a unidade
base.

Marca e mensagem de substituição da pilha
Quando for necessário trocar a pilha, aparecerá uma marca de aviso de
vida útil da pilha. Quando essa marca é exibida, a comunicação sem fio
pode ser interrompida ou não funcionar.
Se você trocar a pilha quando a marca for exibida,
a gravação não será interrompida.

Existem dois padrões de exibição das leituras no LCD: A exibição alternada e
a exibição fixa.
A configuração padrão de fábrica é a exibição alternada entre luminosidade e
intensidade de UV.
Cada vez que você pressionar o botão, os itens de medição serão
mostrados alternadamente, pela ordem seguinte na exibição fixa:
Luminosidade (lx, klx) Intensidade de UV (mW/cm2) Temperatura (° C,° F)
Umidade (%) Luminosidade cumulativa (lxh, klxh, Mlxh) Valor cumulativo
de luz UV (mW/cm2h, W/cm2h) Voltar à exibição alternada

Quando o item de medição desejado para a exibição fixa for mostrado, solte
o botão.

Exibição alternada:
O visor LCD mostra todas as medidas ou as medidas selecionadas
alternadamente.
-- Defina quais itens de medida serão exibidos com o software fornecido com a
unidade base.

Exibição fixa:
O visor LCD mostra um item de medição especificado pressionando o botão
DISPLAY.

Luminosidade cumulativa e valor cumulativo de luz UV
A luminosidade cumulativa e o valor cumulativo de luz UV são valores
numéricos obtidos com a acumulação de leituras de medidas desde início
até ao fim da gravação. O tempo de acumulação será o mesmo quando o
visor é atualizado.

Botão INTERVAL
Use este botão para verificar e alterar a definição de intervalo de
gravação.
A configuração padrão de fábrica para o intervalo de gravação é de 10
minutos.
10 MIN.

10 SEG.

Verificar o intervalo de gravação:

Mantendo o botão INTERVAL pressionado, o intervalo de gravação
atualmente definido irá aparecer o visor LCD.
-- Se não for efetuada qualquer operação depois de o intervalo de gravação ser
mostrado, as leituras de medição atual serão novamente exibidas no visor LCD.

Alterar o intervalo de gravação:

1 canal

Umidade
1 canal

Unidade de medida

lx, klx

mW/cm2

°C / °F

%

Intervalo de exibição de
Medição cumulativa

0 ~ 90.000.000 lxh

0 ~ 62W/cm2h

-

-

Unidade de medição
cumulativa

Luminosidade
cumulativa
lxh, klxh, Mlxh

Valor cumulativo
de luz UV
mW/cm2h, W/cm2h

-

-

Intervalo de atualização do
LCD

1 segundo (com um intervalo de gravação de 1 segundo)
2 segundos (com um intervalo de gravação de 2 segundos)

Intervalos de gravação

Selecione uma das 15 opções:
1, 2, 5, 10, 15, 20 e 30 segundos
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 e 60 minutos

Capacidade de
armazenamento

Até 8.000 leituras (uma leitura é um conjunto de dados que inclui as medições
de luminosidade, intensidade de UV, temperatura e umidade.)

Modos de gravação (*1)

ENDLESS/ONETIME

Itens exibidos no LCD (*2)

Status de gravação, valor de dados gravados, status de comunicação, modo
de gravação, aviso de vida útil da pilha,
leituras atuais (Luminosidade/Intensidade de UV/Temperatura/Umidade),
medidas cumulativas (Iluminação cumulativa e valor cumulativo de luz UV),
unidade de medida

Interfaces de comunicação Comunicação sem fio de pequeno alcance, USB
Baixar 1 unidade completa de dados:
Comunicação sem fio = cerca de 4 minutos (*3)
Comunicação USB = cerca de 45 segundos

Especificações de
comunicação sem fio

FCC Parte 15 Secção 247 / IC RSS-210 (Intervalo de frequência: 902 a
928MHz)
150 metros (500 pés) se em linha reta desobstruída

-- As alterações só serão aplicadas quando a gravação parar.

Intervalo de transmissão
sem fio
Energia

Pilha alcalina AA (LR6) x 1

Vida útil da pilha

Cerca de 4 meses (*4)

Dimensões

H55 x W78 x D18 mm (excluindo saliências) / Comprimento da antena: 60 mm

Peso

Cerca de 45 g

Ambiente operacional

Temperatura: -10 a 60° C
Umidade: 90% UR ou menos (sem condensação)

Outros

Para baixar dados com comunicação sem fio, é necessário comprar uma
unidade base: RTR-500, RTR-500AW, RTR-500NW, RTR-500DC,
RTR-500MBS-A
Não é à prova d’água, à prova de umidade ou à prova de poeiras.

Botão REC/STOP
Use este botão iniciar ou parar a gravação.
Ao iniciar uma nova sessão de gravação, todos os dados salvos
na unidade serão apagados.
Iniciar a gravação:
Pressione o botão REC/STOP até que a marca [REC]
seja mostrada no visor.

Parar a gravação:
Pressione o botão REC/STOP até que a marca [REC]
desapareça do visor para parar a gravação.
-- É possível efetuar as configurações para o modo de gravação (ENDLESS/
ONETIME) com o software fornecido com a unidade base.
-- É possível iniciar a gravação mesmo que a unidade esteja aguardando o início
de uma gravação programada. Toda a programação é efetuada com o software
fornecido com a unidade base.

*1: Quando usar o RTR-500NW ou o RTR-500AW como unidade base, apenas "ENDLESS” pode ser
selecionado. Quando usar um RTR-500 ou um RTR-500DC como unidade base, é possível selecionar
"ENDLESS" ou "ONETIME".
*2: São válidos até quatro dígitos para as leituras atuais e medidas cumulativas.
*3: Será necessário o mesmo período de tempo para cada repetidor.
*4: A vida útil da pilha varia dependendo do tipo da pilha, do seu desempenho, do ambiente de medição e
da frequência da comunicação.
As especificações listadas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Sensor de luminosidade UV ISA-3151
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[Unidade: mm]
Área do sensor UV

Itens de medição

Luminosidade

Intensidade de UV

Intervalo de medição

0 a 130.000 lx

0 a 30 mW/cm²

Gráfico de características de resposta espectral relativa (luminosidade)

Características de correção de cosseno (Luminosidade)

Resolução de medição

Mínimo: 0,01 lx

Mínimo: 0,001 mW/cm²

Linha pontilhada: a função V de resposta de padrão CIE (
Linha sólida: ISA-3151

Linha pontilhada: cos
Linha sólida: Valor da medição

Precisão de medição

10 a 100.000 lx: +/-5%
[A 25° C, 50% UR]

0,1 a 30 mW/cm²: +/-5%
[A 25° C, 50% UR] (*1)

Resposta espectral relativa

Aproximada à função V de resposta de
260 a 400 nm
padrão CIE ( λ )

)

Fotossensibilidade relativa

Correção de cosseno (cos θ
)

Entre +/-1,5% a 10°
Entre +/- 3% a 30°
Entre +/- 10% a 60°
Entre +/- 30% a 80°

-

Ambiente operacional

Temperatura: -10 a 60° C
Umidade: 90% UR ou menos (sem condensação)

Condições para uso

Não exponha o produto a condensação, umidade, gases corrosivos ou
solventes orgânicos.

*1: Comparado com o valor medido pelo sensor padrão da T&D para calibração sob a nossa fonte de luz de
calibração.

Sensor de temperatura/umidade THA-3151
51,5

FULL (Capacidade de armazenamento
CHEIA)

1500
26,5

Comprimento de onda (nm)

Gráfico de características da resposta espectral relativa (UV)
ISA-3151

Características de correção de cosseno (UV)

Ф2,6
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Linha pontilhada: cos
Linha sólida: Valores da medição
10

[Unidade: mm]

Área do sensor de temperatura/umidade

Fotossensibilidade relativa

-- A medição e a gravação continuarão a consumir energia
da pilha.
-- Se depois de conectar novamente, o sensor e as
medidas não forem exibidos, o sensor ou a unidade
poderão estar danificados.

Temperatura

1 canal

Área do sensor de luminosidade

Outras mensagens

Essa mensagem aparecerá quando o sensor não
estiver conectado ou quando o fio estiver partido.

Intensidade de UV

1 canal

12,6

-- Se + (positivo) e – (negativo) estiverem trocados, ou se os terminais + e – da pilha
estiverem em curto-circuito, os dados gravados armazenados na unidade serão
perdidos.
-- Se unidade ficar sem pilha durante algum tempo, todos os dados poderão ser
perdidos, por isso, seja rápido na troca da pilha.

Sensor desconectado

Luminosidade

Número de canais

Tempo de comunicação

- A gravação não continuará ainda que a pilha seja trocada nesse ponto.

Quando o modo de gravação é definido como
"ONETIME" e a unidade atinge a capacidade de
armazenamento de 8.000 leituras, a gravação
será interrompida automaticamente e no LCD a
medição atual e a palavra "FULL" serão exibidas
alternadamente.

Itens de medição

Cada vez que você pressionar o botão quando o intervalo de gravação é
exibido, o tempo do intervalo é alterado da forma seguinte:
1, 2, 5, 10, 15, 20 e 30 segundos/1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 e 60 minutos
Quando o intervalo de gravação desejado for exibido, solte o botão.

Se a pilha não for trocada, mas continuar sendo
usada, será exibida a indicação [SLP] no visor
LCD. A gravação será interrompida para proteger
os dados gravados até esse ponto.
Se a pilha continuar não sendo substituída, o visor
irá desligar automaticamente. Todos os dados
gravados até aquele ponto serão apagados.

RTR-574 Unidade

Itens de medição

Temperatura

Umidade

Intervalo de medição

0 a 55° C

10 a 95% UR

Resolução de medição

0,1° C

1% UR

Precisão de medição

+/-0,5° C

+/-5% [A 25° C, 50% UR]

Tempo de resposta do
sensor

Cerca de 7 minutos (90%)

Histerese de umidade
Condições para uso

Comprimento de onda (nm)

-

+/-1% UR [30 a 90% UR]

Não exponha o produto a condensação, umidade, gases corrosivos ou
solventes orgânicos (ou inseticidas para sensores de alta precisão de
temperatura/umidade).

