
Estimado cliente, 
Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments. Por favor leia este manual de instruções 
cuidadosamente, antes de utilizar o registador. Para mais informações sobre a Hanna Instruments 
e os nossos produtos, visite www.hanna.pt.ou contacte-nos para info@hanna.pt.
Para obter assistência técnica, contacte a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um 
e-mail para assistencia@hanna.pt

Exame preliminar
Retire o registador da embalagem e examine-o cuidadosamente. Para obter informações adicionais, contacte a 
Assistência Técnica Hanna Instruments para: assistencia@hanna.pt. 
Cada HI148 é fornecido numa embalagem de cartão que inclui:
• Cabo USB Tipo A para C
• Pilhas alcalinas tipo AAA
• Suporte para montagem em parede
• Certificado de qualidade
• Manual de instruções

Nota: Assegure-se de que o registador de temperatura funciona corretamente a guarde todas as embalagens 
em que foi fornecido. Qualquer que necessite de ser devolvido, deve ser devolvido na sua embalagem 
original, juntamente com os acessórios fornecidos.

Software para computador:
A aplicação de software HI92148 suporta a comunicação entre o registador e um computador com sistema 
operativo® Windows XP ou mais recente. A aplicação para computador permite aos utilizadores definir os 
parâmetros de aquisição de dados e transferir os dados registados quando ligados ao computador. O software 
para computador está disponível para transferência em http://software.hannainst.com. Uma vez concluída a 
transferência, execute o ficheiro setup.exe para instalar o software.

Descrição geral e finalidade de utilização
Os registadores de temperatura HI148 foram concebidos para monitorizar a temperatura no processamento 
alimentar, nos transportes, museus ou horticultura. Existem quatro modelos de registadores HI148.
Os registadores de temperatura possuem uma grande capacidade de memória: 16 000 amostras para os 
modelos com 1 canal e 8000 amostras/canal para os modelos com 2 canais. 

Modelos HI148

HI148-1

1 sensor interno
sem sensor externo

SN: XXXXXXXX

HI148-1
T1 internal: -20 to 60 °C

HI148-2

sem sensor interno
1 sensores externos

SN: XXXXXXXX

HI148-2
T1 external: -40 to 125 °C

HI148-3

1 sensor interno
1 sensores externos

SN: XXXXXXXX

HI148-3
T2 external: -40 to 125 °C
T1 internal: -20 to 60 °C

HI148-4

sem sensor interno
2 sensores externos

SN: XXXXXXXX

HI148-4
T1 external: -40 to 125 °C
T2 external: -40 to 125 °C

Especificações

Modelo Sensor(es) 

HI148-1 T1 interno -20,0 a 60,0 °C/ -4,0 a 140,0 °F

HI148-2 T1 externo -40,0 a 125,0 °C/ -40,0 a 257,0 °F

HI148-3
T1 interno
T2 externo

-20,0 a 60,0 °C/ -4,0 a 140,0 °F
-40,0 a 125,0 °C/ -40,0 a 257,0 °F

HI148-4
T1 externo
T2 externo

-40,0 a 125,0 °C/ -40,0 a 257,0 °F
-40,0 a 125,0 °C/ -40,0 a 257,0 °F

Resolução
0,1°C (-40,0 a 100,0°C); 0,2°C (temp. >100,0 °C)
0,1 °F (-40,0 a 190,0 °F) ; 0,3 °F (temp. >190,0 °F)

Precisão

±0,5 °C (-40,0 a 0,0 °C e 70,0 a 100,0 °C)
±0,4 °C (0,0 a 0,0 °C)
±1 °C (>100,0 °C)

±1 °F (-40,0 a 2,0 °F e 158,0 a 212,0 °F)
±0,8 °F (32,0 a 158,0 °F)
±2 °F (>212,0 °F)

Sonda
Sonda em aço inox com cabo de silicone com 1 m; 
33,5 mm de comprimento, 3,5 mm de diâmetro

Tipo de pilha 3 x 1.5V AAA

Duração da pilha
cerca de 2 anos 
de uso

Ambiente de utilização -20,0 a 60,0 °C (-4,0 a 140,0 °F); HR 100%

Dimensões 107 x 59 x 17 mm

Peso 130 g

Nota: O HI148-4 apresenta as sondas com as marcas T1 e T2.

Principais características
• Um ou dois canais, com sensor interno e/ou externo
• 16 000 amostras (para os modelos com 1 canal) ou 8000 amostras/canal (para os modelos com 2 canais)
• Intervalo de registo programável de 1 segundo a 24 horas para modelos com 1 canal, de 2 segundos a 24 

horas para modelos com 2 canais.
• Gravação da temperatura no intervalo de registo, ou temperatura máx. ou min. entre os intervalos de registo.
• O atraso do inicio registo vai de 1 segundo a 199 horas utilizando a aplicação para computador HI92148 

ou a tecla para iniciar o registo 
• Alarmes máximo e mínimo programáveis
• Armazenamento não volátil de parâmetros de registo e de dados na EEPROM
• BEPS (Sistema de prevenção de erro por pilha)
• Palavra-passe de segurança e número de série de lote
• Conector USB tipo C
• Corpo com proteção IP67

A vida da pilha estimada é de 2 anos com intervalos de registo e medições a cada 1 minuto.
Todos os registadores de temperatura HI148 são calibrados em fábrica.

Características da sonda
• O sensor de temperatura localiza-se na extremidade da sonda.
• O cabo de 1 m em silicone mantém a flexibilidade e desempenho em aplicações onde as temperaturas variam.
• O nível de imersão recomendado é de 2,5 cm.

Descrição do mostrador

Status

Temperature

Information

O mostrador LCD apresenta uma ampla gama de temperatura e num ângulo de visão alargado. Apresenta a 
seguinte informação: estado – na primeira linha no topo, leitura de temperatura – linha do meio, e informação 
adicional – linha de baixo.

A informação apresentada na linha de baixo é personalizável pelo utilizador, pode incluir a temperatura min. E 
max., os limites de alarmes máximo e mínimo, o número atual de amostras e o número de amostras fora dos 
limites de alarme.

Descrição funcional

1

2

3

4

5

Temperature Logger

SN: XXXXXXXX

HI148-2
T1 external: -40 to 125 °C

1. LCD
2. LED vermelho
3. LED verde

4. Tecla para iniciar registo
5. Tampa da porta USB

O estado do registador é indicado pelos LEDs verde e vermelho e pela linha de estado no mostrador.

Estado LEDs
Linha de estado do 
mostrador

A aguardar para iniciar o registo O LED verde pisca duas vezes a cada 4 seg.
WAIT TO LOG 
(Aguarde para 
registar)

Em registo O LED verde pisca uma vez a cada 4 seg. LOG (Registo)

Registo concluído LED verde desligado
LOG DONE (Registo 
concluído)

Foram excedidos os limites de 
alarme durante o registo

O LED vermelho pisca uma vez a cada 
4 seg. ALARM

Baixa carga de pilha
O LED vermelho pisca uma vez a cada 
4 seg. BATT

Pilha esgotada
O LED vermelho pisca duas vezes a cada 
4 segundos

BATT
apenas

Mantendo a tecla de inicio de registo premida irá ligar o LED verde (mesmo fora de uma sessão de registo).



Série HI148
Registadores de temperatura

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Arranque
Ligue o HI48 ao computador através do cabo USB-C. De modo a comunicar com o registador, a aplicação do 
software HI92148 necessita de ser instalada num computador. 
Execute a aplicação e a janela “Connect to device” (Ligar ao dispositivo) aparecerá com o ícone do registador 
de temperatura. 

Clique em “Connect“ (Ligar) para iniciar a comunicação entre a aplicação e o registador de temperatura.

Guia operacional
Clique no separador “Logging” (Registo) para iniciar uma nova sessão de registo ou carregar os dados registados 
existentes.
Quando se cria uma nova sessão de registo, podem ser configurados os seguintes parâmetros de funcionamento:
• Modo de inicio de registo (hora de inicio fixa ou inicio deferido)
• Configurações do mostrador (unidade de medição – ºC/ºF, número total de amostras, número de amostras 

fora dos limites, valores min/máx, limites de alarme min/máx)
• Definições de alarmes/canais (valores de alarmes máximo e mínimo)
• Intervalo de registo (de 1 segundo a 24 horas para modelos com 1 canal, de 2 segundos a 24 horas para 

modelos com 2 canais)
• Intervalo de medição (de 1 a 60 segundos para modelos com 1 canal, de 2 a 60 segundos para modelos 

com 2 canais)
• Tempo de inicio de registo diferido (de 1 segundo a 199 horas)

  

Pode ser atribuído um número de ID e uma palavra-passe a cada sessão de registo.
Os dados de registo consultados podem ser apresentados como tabela e como representação gráfica.

Quando é apresentado o estado de baixa carga de pilha, guarde primeiro os dados registados e, em seguida, 
substitua as pilhas e inicie uma nova sessão de registo.

Suporte para montagem em parede 
O registador de temperatura é fornecido com um suporte para montagem em parede para assegurar um 
posicionamento correto e uma utilização simplificada.
Posicione o suporte para montagem em parede no local pretendido e fixe-o na parede com dois parafusos.
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A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o desenho, construção e aparência dos seus 
produtos sem aviso prévio.

Temperature Logger

Substituição das pilhas
Quando é necessário substituir as pilhas, desaperte os quatro parafusos na tampa de trás do registador, retire 
a tampa e substitua as pilhas por novas, tendo em atenção à sua correta polaridade. Volte a colocar a tampa e 
aperte os quatro parafusos.

Quando as pilhas são substituídas, ambos os LEDs ligam-se, depois o LED vermelho desliga-se e a seguir, desliga-
se o LED verde. Se isto não acontecer, volte a colocar as pilhas, as pilhas não foram colocadas corretamente.
O mostrador apresentará todos os segmentos durante cerca de 1 segundo.
Após substituir as pilhas, siga as indicações descritas em Arranque e Guia operacional. Assegure-se de que as 
pilhas utilizadas cumprem com as especificações ambientais.

Nota: As pilhas devem apenas ser substituídas num local seguro, usando o tipo de pilha especificado neste 
manual de instruções. As pilhas velhas devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente 
em o vai utilizar. Qualquer alteração realizada pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho do 
registador de temperatura. Para sua segurança e a do registador, não utilize nem armazene o registador em 
ambientes perigosos.

Garantia
Os HI148 possuem garantia de um ano, contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais, desde que 
utilizados no âmbito da sua finalidade e manuseados de acordo com as instruções de utilização indicadas. 
Esta garantia limita-se à sua reparação ou substituição sem encargos. Os danos resultantes de acidentes, 
uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia. Caso seja 
necessária assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, 
data de aquisição, número de série e a natureza do problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo 
da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna Instruments, 
obtenha primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Assistência Técnica Hanna. Proceda depois 
ao envio, com todos os portes pagos. Quando expedir qualquer equipamento, certifique-se de que esse está 
corretamente embalado e bem acondicionado e protegido.

Certificação
Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as Diretivas CE.
Eliminação de equipamento elétricos e eletrónico. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. 
Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos 
elétricos e eletrónicos.
Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos 
domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.

A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências negativas para o ambiente e 
saúde pública. Para obter mais informações, contacte o centro de tratamento de resíduos da sua área ou o 
mais próximo.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida  sem o consentimento por escrito do 
detentor dos direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.


