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Centro de Competencia ebro®

A ebro possui instrutores e especialistas em seus próprios campos. O 
objetivo é alcançar um entendimento profundo de hardware e software. 
Sendo assim, temos um suporte técnico avançado para os nossos 
clientes.
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  |  EBI 12 – A nova geração de dataloggers

EBI 12 – A nova geração de dataloggers 

• Caixa de aço inoxidável de alta qualidade

• Faixa de aplicação de -90 ° C a +150 ° C

• Precisão de alta temperatura até 0,05 ° C

• Faixa de medição de temperatura estendida de -200 ° C a +400 ° C

• Medição de pressão de até 4.000 mbar

• Medição de pressão de precisão 0,1 mbar

• Precisão de alta pressão de até 0,25 mbar

• Medição de umidade de 0% rH a 100% rH

• Medição de condutividade de 1 μS / cm a 2.000 μS / cm

• Modo de rádio para monitoramento em tempo real

• aprovado pela ATEX

• Interface de compatibilidade total EBI IF 100, EBI IF 150 e EBI IF 200

• Compatibilidade total com o software Winlog
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Data Loggers
ebro® oferece data loggers para as mais diferentes aplicações:

Operação e Qualificação de Processos Controle de rotina / Mapeamento Room Monitoring and Process control

Descrição:

• Registradores de dados de temperatura, pressão,
umidade e condutividade altamente precisos para
processos de validação térmica

• Vasta gama de tipos e configurações de sonda

• Registradores de dados sem fio para
monitoramento em tempo real

• Registradores de dados para pouco espaço

Descrição:

• Registradores de dados de temperatura, pressão,
umidade e condutividade altamente precisos para
controle de processo térmico

• Teste eletrônico de Bowie e Dick de acordo com
ISO 17665 e EN 285 / EN 13060

• Registradores de dados para pouco espaço

• Registradores de dados para controles regulares do
processo

Description:

• Highly accurate temperature, pressure and humidity data loggers

• Standard temperature and humidity data loggers with automatic 
PDF report generation

• Wireless system to monitor temperature and humidity

• Multichannel Thermo Couple temperature data loggers

Aplicações:

• Validação de processo em esterilizadores a
vapor, autoclaves, na produção de conservas,
a.s.o.

• Validação de processo em lavadoras
desinfetadoras e lavadoras desinfetadoras para
endoscópios

• Cálculo dos valores F0 e A0
• Validação de processo em esterilizadores a

baixa temperatura, como EtO, LTSF e H2O2

Aplicações:

• Controle de rotina em esterilizadores a vapor
e autoclaves

• Controle de rotina em lavadoras
desinfetadoras e lavadoras desinfetadoras
para endoscópios

• Controle de rotina em conservas
• Mapeamento

Applications:

• Room monitoring

• Transport and storage monitoring

• Clean room and freezer monitoring



Operation and Process qualification Routine control / Mapping Monitoramento de salas e controle de processos
Description:

• Highly accurate temperature, pressure, humidity 
and conductivity data loggers for thermal 
validation processes

• Wide range of probe types and configurations

• Wireless data loggers for real time monitoring

• Data loggers for low space

Description:

• Highly accurate temperature, pressure, humidity 
and conductivity data loggers for thermal 
process control

• Electronic Bowie&Dick-Test according to 
ISO 17665 and EN 285 / EN 13060

• Data loggers for low space

• Data loggers for regular process controls

Descrição:

• Registradores de dados de temperatura, pressão e umidade
altamente precisos

• Registradores de dados de temperatura e umidade padrão com
geração automática de relatórios em PDF

• Sistema sem fio para monitorar temperatura e umidade

• Registradores de dados de temperatura Thermo Couple multicanal

Applications:

• Process validation in steam sterilizers,
autoclaves, in the production of canning, a.s.o.

• Process validation in washer-disinfectors and 
washer-disinfectors for endoscopes

• F0-value and A0-value calculation

• Process validation in low temperature sterilizers 
such as EtO, LTSF and H2O2

Applications:

• Routine control in steam sterilizers and 
autoclaves

• Routine control in washer-disinfectors and 
washer-disinfectors for endoscopes

• Routine control at canning

• Mapping

Aplicações:

• Monitoramento de sala

• Monitoramento de transporte e
armazenamento

• Monitoramento de salas limpas e
freezer
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Alimentos Aplicações Products

• Autoclaves / esterilizadores / processos de
pasteurização

• Fritadeiras Contínuas

• liofilização

• Retortas hidrostáticas

• Geladeiras / freezers / salas de resfriamento

• Fumeiro

• Fogão / Resfriador (Bobina e Espiral)
Médico

• Esterilização a vapor

• Desinfetadores de lavadoras / lavadoras de
roupas de cama

• Esterilização com H2O2-, LTSF e EtO-

• Despirogenação / túnel de calor
Incubadoras

• Geladeiras / freezers / salas de
resfriamento

• Câmaras de estabilidade

Farmacêutica
• Esterilização a vapor, H2O2 e EtO

• Desinfetadores de lavadoras

• Despirogenação / túnel de calor

• liofilização

• Incubadoras

• Geladeiras / freezers / salas de resfriamento

• Câmaras de teste climático / câmaras de estabilidade

Logger systems
e acessórios para monitoramento de processos, controle de rotina e validação

Logger systems



Food Applications Produtos
• Autoclaves / Sterilizers / Pasteurization Processes

• Continuous Fryers

• Lyophilization

• Hydrostatic Retorts 

• Refrigerators / Freezers / Cooling Rooms

• Smokehouse

• Cooker / Cooler (Reel and Spiral)

Medical

• Steam Sterilization

• Washer disinfectors / bedpan washers

• H2O2-, LTSF- and EtO- Sterilization 

• Depyrogenation / heat tunnel

• Incubators

• Refrigerators / Freezers / Cooling Rooms

• Stability Chambers

Pharmaceutical

• Steam-,H2O2 and EtO- Sterilization

• Washer disinfectors

• Depyrogenation / heat tunnel

• Lyophilization

• Incubators

• Refrigerators / Freezers / Cooling Rooms

• Climatic Test Chambers / Stability Chambers

Série EBI 11 

Série EBI 11 

Série EBI 11

Série EBI 12

Série EBI 12 

Série EBI 12 

Série EBI 310

EBI 16

EBI 16 

Série EBI 25 

Série EBI 310

Série EBI 310  

EBI 40

Série EBI 25 

Série EBI 25 

EBI 40

EBI 40
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Monitoramento de processos, controle de rotina e validação fácil e seguro

Validação
É uma prova reproduzível de que um processo gera permanentemente os resultados necessários.
A validação é uma demonstração clara de que processos, equipamentos, materiais, etapas ou sistemas de 
trabalho realmente levam aos resultados esperados.
Controle de Rotina
O controle de rotina é um teste regular para determinar o desempenho do equipamento. É a verificação de que os 
limites estão de acordo com a validação.
A frequência depende do dispositivo e do processo.
Monitoramento Contínuo de Processos
A verificação do processo contínuo como um status validado durante o processo de fabricação comercial garante 
que o processo em andamento permaneça sob controle contínuo. O reconhecimento de desvios não planejados 
do plano é indispensável para a consecução dos objetivos estabelecidos e a conformidade com os requisitos.

Área EX
Áreas perigosas (exceto para mineração)
As categorias 1 a 3 são classificadas de acordo com a Diretiva ATEX 94/9 / CE. A letra "G" significa gás. Na IEC 
60079-0 para componentes e dispositivos elétricos e, portanto, para aprovações de acordo com o esquema 
IECEx, são definidos os Níveis de proteção de equipamento (EPL).
Dispositivos de acordo com a categoria 1G ou EPL Ga

Os dispositivos devem ser projetados de forma a garantir um alto grau de segurança. Os dispositivos desta 
categoria também devem garantir o grau de segurança exigido, mesmo no caso de distúrbios pouco frequentes. 
Mesmo se houver duas falhas na unidade, a ignição não deve ocorrer. Eles podem ser usados na Zona 0 

(Categoria 1G).
Requisito para reprocessamento de dispositivos médicos
O reprocessamento de dispositivos médicos que chegam a um aplicativo pretendido como de baixo germe ou 
estéril deve ser executado. Ao usar as instruções do fabricante com processos e procedimentos validados 
adequados, o sucesso deste procedimento é reproduzível e não põe em risco a segurança e a saúde de 
pacientes, usuários e terceiros.

Data Logger Systems
A ebro® é especialista em sistemas de medição para sistemas flexíveis e confiáveis de medição e documentação 
para controle e validação de rotina de vários processos térmicos na área médica, farmacêutica e alimentícia.
Nossa linha de produtos abrange registradores de dados fáceis de usar das séries EBI 12 e EBI 11, que são 
colocados diretamente no processo. Um software certificado pela TÜV, intuitivo, para testes de rotina ou 
validação de processos, auxilia na avaliação dos dados do processo.
Além disso, oferecemos o sistema EBI 16 certificado para realizar o teste diário de Bowie & Dick com um claro 
resultado de "falha" ou "aprovado".
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DIN EN ISO 17665 Esterilização de produtos de saúde. - Calor úmido - Requisitos para 
o desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo
de esterilização para dispositivos médicos

DIN EN 285 Esterilização - Esterilizadores a vapor - Esterilizador grande

DIN EN ISO 15883 Desinfetadores de lavadoras - Requisitos gerais, termos e 
definições e testes

DIN EN 13060 Esterilizadores a vapor pequenos

DIN SPEC 58929 Operação de pequenos esterilizadores a vapor na área da saúde - Diretrizes 
para validação e monitoramento de rotina dos processos de esterilização

DIN EN ISO 11135 Esterilização de produtos de saúde - óxido de etileno - requisitos 
para o desenvolvimento, validação e controle de rotina de um 
processo de esterilização de dispositivos médicos.

DIN EN ISO 25424 Esterilização de dispositivos médicos - Vapor a baixa temperatura e 
formaldeído - Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de 
rotina de um processo de esterilização de dispositivos médicos.

DIN EN ISO 11140-4 Esterilização de produtos de saúde - Indicadores químicos - 
Indicadores de classe 2 como alternativa ao teste do tipo Bowie & 
Dick para detecção de penetração de vapor.

DIN EN ISO 9241 Ergonomia da interação homem-sistema: princípios de diálogo

DIN 12880 Equipamento elétrico de laboratório - aquecedores e incubadoras

DIN EN ISO 13408-3 Processamento asséptico de produtos de saúde - Parte 3: Liofilização

DIN EN ISO 14937 Esterilização de produtos para saúde - Requisitos gerais para 
caracterização de um agente esterilizante e desenvolvimento, 
validação e controle de rotina de um processo de esterilização para 
dispositivos médicos.

ISO/IEC 25051 Engenharia de software - Requisitos de sistema e avaliação de 
qualidade e software (SQuaRE) - Requisitos de qualidade do produto 
de software pronto para uso (RUSP) e instruções para teste

FDA 21 CFR Part 11 Faz parte dos regulamentos da FDA sobre registros eletrônicos e 
assinaturas eletrônicas, especifica os critérios sob os quais os 
registros eletrônicos e assinaturas eletrônicas podem ser 
considerados confiáveis e confiáveis como um documento em papel

FDA 21 CFR Part 210-211 Define os requisitos mínimos para os métodos a serem despachados 
na fabricação, processamento, embalagem e armazenamento de 
medicamentos e vacina e distribuição e controles a serem utilizados.

Diretrizes Diretrizes da DGKH, DGSV e AKI para validação e monitoramento de 
rotina dos processos de limpeza de máquinas e desinfecção térmica 
de dispositivos médicos

Recomendações DGKH recommendations for validation and routine monitoring of 
sterilization processes with moist heat for medical devices

Logger systems 

Software de avaliação certificado TÜV Winlog.med e Winlog.validation
Com o Winlog.med / Winlog.validation, oferecemos um software certificado 
pela TÜV, compatível com a FDA 21 CRF Parte 11. 

O sistema é caracterizado por alta segurança de dados. A avaliação 
automática do processo é possível, bem como a avaliação manual.

O software oferece a possibilidade de criar avaliações definidas pelo 
usuário. Portanto, é possível criar parâmetros de processo individuais e 
critérios de teste.

Conformidade
Nossos sistemas são compatíveis com os padrões e diretrizes relevantes.
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S é r i e data loggers EBI 12

Linhas de produtos

Especificações técnicas gerais da série EBI 12 T
Temperatura de operação: registrador -90 °C … +150 °C (-130 °F ... +302 °F)*
Temperatura de operação: operação por rádio -30 °C … +150 °C (-22 °F ... +302 °F)
Precisão da temperatura ±1.5 °C (-200 °C … -85 °C)* 

±0.5 °C (-85 °C … -40 °C)* 
±0.2 °C (-40 °C … 0 °C)* 
±0.1 °C (0 °C ... +120 °C)* 
±0.05 °C (+120 °C … +140 °C)* 
± 0.1 °C (+140 °C … +150 °C)* 
± 0.5 °C (+150 °C … +250 °C)* 
± 0.8 °C (+250 °C … +400 °C)*

Time accuracy < 5 seg (24 h)
Resolução de temperatura 0.01 °C
Sensor Pt 1000, Classe A
Intervalo 250 ms ... 24 horas.*
Modo de medição • Medição sem fim

• Iniciar / parar a medição
• Medir na temperatura inicial
• Comece imediatamente até o final da memória

Temperatura de armazenagem 0 °C … +125 °C 
Pressão operacional máxima Registrador de temperatura 10 bar (abs), 4 bar (abs) com sondas de cabo flexíveis
Pressão operacional mínima Registrador com sonda de cabo flexível 20 mbar (abs)
Bateria Célula de lítio, 3,6 V, substituível pelo usuário
Dimensões (Ø x H) 48 mm x 24 mm**
Peso Aproximadamente 110 g **
Material da carcaça 316 L Aço inox / PEEK
Clase de proteção IP68 
Certificado Certificado de calibração de fábrica
* Especificações divergentes podem ser encontradas nas descrições do produto. ** As
dimensões e o peso podem variar de acordo com o tipo.

Linha vermelha Linha azul
Descrição resumida • Registrador de dados de temperatura com

sonda externa com menos de 2 mm de diâmetro
• Registrador de dados com unidades adicionais
• Registrador de processo especial

• Todos os outros registradores de
dados de temperatura

Modo de rádio Os registradores podem transferir dados 
durante o processo de medição

Não é possivel

Memória 100.000 valores 27.000 valores
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Tipo Descrição Código
EBI 12-T100 sensor de temperatura interno 1340-6600
EBI 12-T100-EX sensor de temperatura interno 1340-6600-EX

EBI 12-T100 Data Logger de Temperatura 
com sensor de temperatura externo

• 1 sensor de temperatura interno
• Particularmente robusto

Amostras de aplicação

• Para monitoramento de processos durante a produção de
alimentos de conveniência

• Para controle de rotina em lavadoras de roupas de cama
• Para mapeamentos de temperatura
• Medir no armazenamento de matéria-prima

Dados Técnicos
Faixa de medição 
(Uso em área EX)  

 EBI 12-T100: -90 °C ... +150 °C (-130 °F ... +302 °F) EBI 
12-T100-EX: -40 °C ... +85 °C (-40 °F ... +185 °F)

Memória 100.000 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C
Modo rádio EBI 12-T100: Não possível 

EBI 12-T100-EX: 
Selecionavel

Tipo Descrição Código
EBI 12-T101 Sensor de temperatura interno 1340-6601

EBI 12-T101 Data Logger de Temperatura 
com sensor interno de  temperatura

• 1 sensor de temperatura interno
• Particularmente robusto

Amostras de aplicação

• Para uso em gelo seco e em criogênicos
• Em lavadoras de roupas de cama e máquinas de lavar

Dados Técnicos
Faixa de medição -90 °C ... +105 °C (-130 °F ... +221 °F)
Exatidão ± 0.5 °C (-90 °C … -40 °C) ± 

0.3 °C (-40 °C … +105 °C)
Taxa de amostragem 1 s ... 24 h
Memória 27.000 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C e +60 °C

II1G Ex ia IIC T4 Ga
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Tipo Descrição Código
EBI 12-T230 Comprimento da agulha = 50 mm 1340-6606
EBI 12-T231 Comprimento da agulha = 75 mm 1340-6607
EBI 12-T232 Comprimento da agulha = 100 mm 1340-6608
EBI 12-T233 Comprimento da agulha = 150 mm 1340-6609

EBI 12-T23X Registrador de dados de 
temperatura profunda sonda de metal rígido

• Rosca M5 de ponta axial
• 1 sonda de temperatura

externa, Ø 3 mm
• Vários comprimentos de

agulha disponíveis

EBI 12-T21X Data Logger Temperatura 
sonda de metal rígido

• 1 sonda de temperatura
externa, Ø 3 mm

• Ponta radial
Tipo Descrição Código
EBI 12-T210 Comprimento da agulha = 50 mm 1340-6602
EBI 12-T211 Comprimento da agulha = 75 mm 1340-6603

Amostra de aplicação

• Ideal para uso em conservas para controle de pasteurização

Dados Técnicos
Faixa de medição -40 °C ... +150 °C  (-40 °F ... +302 °F)
Exatidão ± 0.1 °C (0 °C … +150 °C) 

± 0.3 °C (-40 °C … 0 °C)
Taxa de amostragem 1 s ... 24 h
Memória 27.000 valores
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

Amostra de aplicação

• • Para monitoramento de processos durante a produção de alimentos de conveniência

Dados Técnicos
Faixa de medição -40 °C ... +150 °C (-40 °F ... +302 °F)
Exatidão ± 0.1 °C (0 °C … +150 °C) 

± 0.3 °C (-40 °C … 0 °C)
Taxa de amostragem 1 s ... 24 h
Memória 27.000 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C
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EBI 12-T43X Data Logger Temperatura 
sondas de metal rígido

EBI 12-T285 Data Logger de Temperatura 
sonda de metal flexível e sem corte

• Rosca M5 de ponta axial
• 2 sondas externas de

temperatura, Ø 3 mm
• Vários comprimentos de

sonda disponíveis

• 1 sonda de temperatura
externa, Ø 3 mm

• Axial, sem corte

Tipo Descrição Part No. 
EBI 12-T430 Comprimento sonda = 50 mm 1340-6614
EBI 12-T431 Comprimento sonda = 75 mm 1340-6615
EBI 12-T432 Comprimento sonda = 100 mm 1340-6616
EBI 12-T433 Comprimento sonda = 150 mm 1340-6617

Tipo Descrição Código
EBI 12-T285 Comprimento da sonda = 2,000 mm 1340-6685

Amostra de aplicação

• Ideal para uso em conservas para controle de pasteurização

Dados Técnicos
Faixa de medição -40 °C ... +150 °C  (-40 °F ... +302 °F)
Exatidão ± 0.1 °C (0 °C … +150 °C) 

± 0.3 °C (-40 °C… 0 °C)
Taxa de amostragem 1 s ... 24 h
Memória 2 x 13.500 valores medidos
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

Amostra de aplicação

• Para manutenção da retorta e monitoramento de processos

Dados Técnicos
Faixa de medição -40 °C ... +200 °C  (-40 °F ... +392 °F)
Exatidão ± 0.2 °C (0 °C … +150 °C) 

± 0.3 °C (-40 °C… 0 °C) ± 
0.5 °C > 150 °C

Taxa de amostragem 1 s ... 24 h
Memória 100.000 valores medidos
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

13



Logger systems 

Rigor Validação e Automação - Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1488 Sala 13 - Vila Nova, Campinas - SP, 13073-221
Tel: +55 (19) 3243-3610   +55 (19) 3243-3732 
contato@rigorautomacao.com.br    www.rigorautomacao.com.br

Tipo Descrição Código
EBI 12-T461 Comprimento de cabo  = 135 mm 1340-6623
EBI 12-T462 Comprimento de cabo  = 190 mm 1340-6624
EBI 12-T463 Comprimento de cabo  = 245 mm 1340-6625
EBI 12-T464 Comprimento de cabo  = 270 mm 1340-6626
EBI 12-T465 Comprimento de cabo  = 300 mm 1340-6627

EBI 12-T46X Bottle Logger 
rigid metal probe 

• Rosca axial, sem corte,
M10

• 1 sonda de temperatura
externa, Ø 6 mm

• 1 sonda de temperatura
externa, Ø 3 mm

• Vários comprimentos de
agulha disponíveis

EBI 12-T22X Data Logger Temperatura 
sonda de metal flexível

• 1 sonda de temperatura 
  externa, Ø 1,5 mm
• Disposição radial

Tipo Descrição Código
EBI 12-T220 Comprimento da sonda = 250 mm 1340-6604
EBI 12-T220-EX Comprimento da sonda = 250 mm 1340-6604-EX
EBI 12-T221 Comprimento da sonda = 500 mm 1340-6605

Application sample

• Ideal for use in bottles

Dados Técnicos
Faixa de medição -40 °C ... +150 °C (-40 °F ... +302 °F)
Exatidão ± 0.3 °C (-40 °C … +150 °C)
Taxa de amostragem 1 s ... 24 h
Memória 2 x 13.500 valores
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +121 °C

Amostras de aplicação

• Medição no dreno de esterilizadores
• No forno (protegido por caixa de isolamento 
  térmico)
• Esterilização por EtO (tipo ATEX)

Dados Técnios
Faixa de medição 
(uso na área EX)

EBI 12-T220: -200 °C ... +200 °C (-328 °F ...+392 °F) 
EBI 12-T220-EX: -40 °C ... +85 °C (-40 °F ...+185 °F) 
EBI 12-T221: -200 °C ... +400 °C (-328 °F ... +752 °F)

Memória 100.000 valores
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C e +250 °C se o 

comprimento da sonda for 500 mm

II1G Ex ia IIC T4 Ga
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EBI 12-T24X Data Logger Temperatura 
sonda de metal flexível

• 1 sonda de temperatura
externa, Ø 1,5 mm

• Disposição axial
Tipo Descrição Código
EBI 12-T240 Comprimento da sonda = 250 mm 1340-6611
EBI 12-T241 Comprimento da sonda = 500 mm 1340-6612

Amostras de aplicação

• Em desinfetadores de
lavadoras

• esterilização com H2O2

Dados Técnicos
Faixa de medição -200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °F)
Memória 100.000 medições
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

Tipo Descrição Código
EBI 12-T421 Comprimento da sonda = 500 mm 1340-6630

EBI 12-T421 Data Logger de Temperatura 
sondas de metal dobrável

• 2 sondas externas de
temperatura, Ø 1,5 mm

• Disposição radial

Amostras de aplicação

• No forno (protegido por caixa de isolamento
térmico)

• Em desinfetadores de lavadoras

Dados Técnicos
Faixa de medição -200 °C ... +400 °C (-328 °F ... +752 °F)
Memória 2 x 50.000 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C e +250 °C
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EBI 12-T490 Data Logger de 
Temperatura sondas de cabo flexível

EBI 12-T441 Temperatura Data 
Logger sondas de metal dobráveis 

• 2 sondas externas de
temperatura, Ø 1,2 mm

• Disposição radial

• 2 sondas externas de
temperatura, Ø 1,5 mm

• Disposição axial

Tipo Descrição Código
EBI 12-T490 Comprimento do cabo = 600 mm 1340-6634

Tipo Descrição Código
EBI 12-T441 Comprimento do cabo = 500 mm 1340-6629
EBI 12-T441-EX Comprimento do cabo = 500 mm 1340-6629-EX

Amostras de aplicação

• Em desinfetadores de
lavadoras

• Esterilização com H2O2
• Esterilização por EtO (tipo
ATEX)

Dados Técnicos
Faixa de medição 
(uso na área EX)

EBI 12-T441: -200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °
F) EBI 12-T441-EX:-40 °C ... +85 °C (-40 °F ... +185 
°F)Memória de dados 2 x 50.000 valores de medição

Certificado de calibração e fabrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

Amostra de aplicação

• esterilizador a vapor

Dados Técnicos
Faixa de medição -20 °C ... +150 °C (-4 °F ... +302 °F)
Memória 2 x 50.000 medições
Certificado de calibração de fabrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

II1G Ex ia IIC T4 Ga
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Tipo Descrição Código
EBI 12-T690 Comprimento de cabo = 600 mm 1340-6635

EBI 12-T690 Data Logger de 
Temperatura sondas de cabo flexível

• 4 sondas externas de
temperatura, Ø 1,2 mm

• Disposição radial

Amostra de aplicação

• Esterilizador a vapor

Dados Técnicos
Faixa de medição -20 °C ... +150 °C (-4 °F ... +302 °F)
Memória 4 x 25.000 valores
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

EBI 12-T47X Data Logger e 
Temperatura sondas de cabo flexível

• 2 sondas externas de
temperatura, Ø 1,2 mm

• Disposição axial
Tipo Descrição Código
EBI 12-T470 Cable Length = 600 mm 1340-6640
EBI 12-T471 Cable Length = 1,200 mm 1340-6644

Amostra de aplicação 

• esterilizador a vapor

Dados Técnicos
Faixa de medição -20 °C ... +150 °C (-4 °F ... +302 °F)
Memória 2 x 50.000 valores
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C
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EBI 12-T671 Data Logger de Temperatura 
sondas com cabo flexíveis

• 4 sondas externas de
temperatura, Ø 1,2 mm

• Disposição axial Tipo Descrição Código
EBI 12-T671 Comprimento do cabo = 1,200 mm 1340-6645

Amostra de aplicação

• esterilizador a vapor

Dados Técnicos
Faixa de medição -20 °C ... +150 °C (-4 °F ... +302 °F)
Memória 4 x 25.000 valores
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

Medição rápida colocada com precisão durante a produção ou armazenamento
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Especificações técnicas gerais: válidas para todos os registradores de dados EBI 12-TP
Temperatura de operação: registrador de pressão 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Exatidão: temperatura ±0.1 °C (0 °C ... +120 °C) 

±0.05 °C (+120 °C ... +140 °C) 
±0.1 °C (+140 °C … +150 °C)

Precisão: pressão ±10 mbar (50 mbar … 150 mbar) 
±10 mbar (2,050 mbar … 2,250 mbar) 
±10 mbar (3,000 mbar … 3,250 mbar) 
±15 mbar (for the remaining measurement range)

Resolução: temperatura 0.01 °C
Resolução: pressão 1 mbar
Memória: Max. 100.000 medições (total)
Sensor: temperatura Pt 1000, Classe A
Sensor: pressão Sensor de pressão piezoresistivo (temperatura compensada)
Taxa de amostragem 250 ms ... 24 h
Modo de medição • Medição sem fim

• Medir na hora de início
• Comece imediatamente até o final da memória
• Iniciar / parar a medição

Temperatur de armazenagem 0 °C ... +125 °C (+32 °F ... +257 °F)
Pressão operacional máxima Registrador de pressão: 7 bar (abs), 4 bar (abs) com sondas de cabo flexíveis
Pressão operacional mínima Registrador com sonda de cabo flexível: 20 mbar (abs)
Tempo precisão (24h) < 5 seg
Bateria Célula de lítio, 3,6 V, substituível pelo usuário
Dimensões (Ø x H) 48 mm x 32 mm*
Peso Aproximadamente 120 g *
Carcaça de metal 316 L Aço inox / PEEK
Classe de proteção IP68 
Certificado Certificado de calibração de fábrica
* As dimensões e o peso podem variar de acordo com o tipo.

Temperatura / Pressão Data Loggers Série EBI 12
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Tipo Descrição Código
EBI 12-TP222 Comprimento da agulha = 500 mm, conexão Luer-Lock 1340-6653

Tipo Descrição Código
EBI 12-TP226 Comprimento sonda = 250 mm 1340-6657

EBI 12-TP222 Temperatura / Pressão Data Logger 
sonda de metal dobrável e conexão Luer-Lock

EBI 12-TP226 Data Logger Temperatura / Pressão 
sonda de metal flexível

• 1 sonda de temperatura
externa, axial, dobrável,
Ø 1,5 mm

• 1 sensor de pressão interno
com conexão Luer-Lock

• 1 sonda de temperatura 
  externa, axial, dobrável, Ø 1,5 
  mm
• 1 sensor de pressão interno
• Tamanho pequeno

Amostra de aplicações

• Desinfetadores de lavadoras
• Esterilizador

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 ... 4,000 mbar 
Memória 2 x 33.400 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  3100 
mbar a +134 °C

Amostras de aplicação

• Desinfetadores de
lavadoras

• Esterilizador

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 ... 4.000 mbar 
Memória 2 x 33.400 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  3100 
mbar a +134 °C
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Tipo Descrição Código
EBI 12-TP231 Needle Length = 40 mm 1340-6655
EBI 12-TP231-EX Needle Length = 40 mm 1340-6655-EX

EBI 12-TP231 Data Logger Temperatura / Pressão 
sonda metálica rígida e conexão Luer-Lock

• 1 sonda de temperatura
externa axial, Ø 1,95 mm

• 1 sensor de pressão interno
  com conexão Luer-Lock

Amostras de aplicação 

• Desinfetadores de
lavadoras

• Esterilizador
• esterilizador EtO (tipo
ATEX)

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 
(uso na área EX)

EBI 12-TP231: 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F) 
EBI 12-TP231-EX: 0 °C ... +85 °C (+32 °F ... +185 °
F)Faixa de medição: pressão 1 ... 4,000 mbar 

Memória 2 x 33.400 valores
Certificado de calibração e fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  3100 
mbar a +134 °C

II1G Ex ia IIC T4 Ga
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Tipo Descrição Código
EBI 12-TP234 Comprimento sonda = 40 mm 1340-6652

EBI 12-TP234 Temperatura / Pressão Data Logger 
conexão de tubo e rosca interna M 10x1

• 1 sonda de temperatura
externa axial, Ø 1,95 mm

• 1 sensor de pressão interno
com conexão de tubo

EBI 12-TP322 Temperatura / Pressão Data Logger 
sondas metálicas flexíveis com conexão Luer-Lock

• 2 sondas externas de
temperatura, axiais, flexíveis,
Ø 1,5 mm

• 1 sensor de pressão interno
com conexão Luer-Lock Tipo Descrição Código

EBI 12-TP322 Luer-Lock-Connection 1340-6664

Amostra de aplicação

• Drenagens

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 ... 4,000 mbar 
Memória: 2 x 33.400 valores
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  3100 
mbar a +134 °C

Amostras de aplicação

• Desinfetadores de
lavadoras

• Esterilizador

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 ... 4,000 mbar 
Memória 3 x 25.000 valores
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  3100 
mbar a +134 °C
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Tipo Descrição Código
EBI 12-TP422 Comprimento da sonda = 500 mm, Luer-Lock-Conexão 1340-6662

EBI 12-TP422 Temperatura / Pressão Data Logger 
sondas metálicas flexíveis com conexão Luer-Lock

• 3 sondas externas de
temperatura, axiais, flexíveis,
Ø 1,5 mm

• 1 sensor de pressão interno
com conexão Luer-Lock

EBI 12-TP45X Temperatura / Pressão Data Logger 
sondas de cabo flexíveis com conexão Luer-Lock

• 3 sondas externas de
temperatura, axiais, flexíveis,
Ø 1,2 mm

• 1 sensor de pressão interno
com conexão Luer-Lock

Tipo Descrição Código
EBI 12-TP451 Comprimento do cabo = 600 mm, Conexão Luer Lock 1340-6643
EBI 12-TP453 Comprimento do cabo = 1,200 mm, Comprimento do cabo 1340-6647

Amostra de aplicação

• Desinfetadores de lavadoras
• Esterilizador

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 ... 4,000 mbar 
Memória 4 x 20.000 valores
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  3100 
mbar a +134 °C

Amostra de aplicação

• Esterilização

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 ... 4.000 mbar 
Memória de dados 4 x 20.000 valores
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  3100 
mbar a +134 °C
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Amostras de aplicação

• Em espaços limitados ex.
em containers

Dados Técniccos
Faixa de medição: Temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 ... 4,000 mbar 
Memória 4 x 20.000 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C  

100 mbar e 3100 mbar a +25 °C e  
3100 mbar a +134 °C

Tipo Descrição Código
EBI 12-TP460 Comprimento do Cabo = 600 mm 1340-6648

EBI 12-TP460 Temperatura / Pressão Data 
Logger sondas com cabo flexível

•

•

3 sondas externas de
temperatura, radiais, Ø 1,2 mm

1 sensor de pressão interna

EBI 12-TPX9X Logger de Precisão para Pressão
medição de pressão de alta precisão até 0,1 mbar

No processo de esterilizadores de H2O2, é necessária uma medição de pressão muito precisa. O sistema 
trabalha com pressões de até 1 mbar abs. Um registrador de dados de pressão altamente preciso é 
necessário, causado pela pressão muito baixa quase do vácuo.

• 1 sensor de temperatura
interno ou 1 externo,
Ø 1,95 mm
• 1 sensor de pressão interno

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +85 °C (+32 °F ... +185 °F)
Faixa de medição: pressão 0.1 … 1,050 mbar (0.1 ... 788 Torr)
Exatidão: temperatura ±0.1 °C
Exatidão: pressão ± 0.25 mbar (0.1 mbar … 50 mbar) 

± 5% dos valores medidos (50 mbar … 100 
mbar) ± 1% FS (100 mbar … 1,050 mbar)

Resolução de: temperatura 0.01 °C
Resolução: pressão 0.1 mbar
Memória: TP190: 50.000 valores de medição  

TP290: 2 x 33.400 valores de medição
Sensor: temperatura Pt 1000
Sensor: pressão Sensor de pressão piezoresistivo
Ciclo de medição 250 ms ... 24 horas
Modo de medição • Medição sem fim imediatamente

• Iniciar / parar a medição
• Meça imediatamente até o final da memória

Temperatura de operação 0 °C … +85 °C
Máx. pressão de operação 2.000 mbar (abs.)
Bateria Célula de lithium, 3.6 V, trocável pelo usuário
Dimensões (D x H) 48 mm x 35 mm
Material carcaça 316 L Aço inox / PEEK
Classe de proteção IP68
Certificado de calibração de fábrica 0 °C e +60 °C  

<=0.5 mbar, 50 mbar a +25 °C e  <=0.5 
mbar, 10 mbar, 50 mbar a +60 °C

Tipo Descrição Código
EBI 12-TP190 Sensor de temperatura interno 1340-6665
EBI 12-TP290 Comprimento = 40 mm 1340-6666

Não para uso em esterilizador a vapor
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• 1 sonda de temperatura externa
• 1 sonda de condutividade externa

Logger systems 

EBI 12-TC230 Temperatura / Condutividade Datalogger
Medição de condutividade
Em processos como por exemplo desinfetadores de lavadoras, é necessária a medição da condutividade na 
última água da louça. Isso é feito razoavelmente no processo em execução, sem qualquer interrupção.

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +125 °C (+32 °F ... +257 °F)
Faixa de medição: condutividade 1 µS/cm … 2,000 µS/cm 
Precisão: temperatura ± 0.2 °C
Precisão: condutividade ± 0.5 µS (1 µS/cm .. 20 µS/cm) 

± 1.0 µS (20.1 µS/cm .. 100 µS/cm) 
±  2.5% do valor medido (100.1µS/cm ... 1500µS/cm)± 
5% da faixa de medição (faixa restante)

Resolução: temperatura 0.01 °C
Resolução: condutividade 0.1 µS/cm
Memória de dados: 2 x 50.000 valores de medição
Sensor: temperatura Pt 1000
Sensor: condutividade Eletrodo de condutividade
Modo de medição • Medição sem fim imediatamente

• Iniciar / parar a medição
• Meça imediatamente até o final da memória

Intervalo de medição • 1s ... 24h
Temperatura de armazenamento 0 °C ... +125 °C (+32 °F ... +257 °F)
Máx. pressão operacional (pressão de ruptura) 2,5 bar (abs.)
Bateria Célula de lítio, substituível pelo usuário
Dimensões (D x H) 48 mm x 130 mm
Material da carcaça 316 L Aço inox / PEEK
Classe de proteção IP68
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +121 °C 

5 µS/cm, 100 µS/cm, 1413 µS/cm a +25 °C
Modo de rádio Não é possível

Tipo Descrição Código

EBI 12-TC230 Temperatura/Condutividade 1340-6667

EBI 12-T480 Data Logger Temperatura 
com tira para conectar sondas externas

Tipo Descrição Código
EBI 12-T480 Data Logger temperatura com régua de terminais 1340-6633
PT 1000 Probe 10 cm cabos longos 1341-1810

• Tira para 2 sondas
externas Pt 1000

Às vezes é necessário registrar dados com sondas 

independentes. Dados Técnicos
Faixa de medição -200 °C ... +400 °C (-328 °F ... +732 °F)
Memória 2 x 50.000 valores de medição 
Modo de medição • Medição sem fim imediatamente

• Iniciar / parar a medição
• Meça imediatamente até o final da memória

Temperatura de operação -90 °C ... +150 °C (-130 °F ... +302 °F)
Bateria Célula Lithium, 3.6 V, trocável pelo usuário
Dimensões (D x H) 46 mm x 35 mm
Material da carcaça 316 L Aço inox / PEEK
Classe de proteção IP52
Certificado de calibração de fábrica -200 °C, -50 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C, +250 °C e

+400 °C
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EBI 12-TH100-EX Temperatura / Umidade Data Logger 
utilizável com EtO

Dados Técnicos
Faixa de medição: Temperatura 
(uso na área EX)

-20 °C ... +85 °C (-4 °F ... +185 °F)

Faixa de medição: Umidade 0 % UR … 100 % UR
Exatidão: temperatura ± 0.1 °C
Exatidão: umidade ± 2 % UR, sem condensação a +25 °C
Resolução: temperatura 0.01 °C
Resolução: umidade 0.1 % UR
Memória 2 x 50.000 valores de medição
Canais de medição: temperatura externa (Pt 1000)
Canais de medição: umidade (capacitivo); sensor combinado substituível
Modo de medição • Medição sem fim imediatamente

• Iniciar / parar a medição
• Meça imediatamente até o final da memória

Intervalo de medição 1s ... 24h
Temperatura de armazenagem -20 °C … +70 °C
Máx. pressão de operação 2 bar (abs.)
Bateria Célula Lithium, 3.6 V, substituível pelo usuário
Dimensões (D x H) 48 mm x 70 mm
Material da carcaça 316 L Aço inox / PEEK
Classe de proteção IP52
Certificado de calibração de fábrica 0 °C e +60 °C 

32.8 % rF, 52.9 % rF e 75.4 % rF a +25 °C

Tipo Descrição Código
EBI 12-TH100-EX Temperatura/Umidade 1340-6671-EX
AL 175 TH sonda sonda de substituição para EBI12-TH100-EX 1341-6145

• 1 sensor de temperatura
externo (Pt 1000)

• 1 sensor de umidade externo
(capacitivo)

• Sensor combinado
substituível

Amostras de aplicação

• EtO Esterilização

• H2O2 Esterilização (com filtro
especial)II1G Ex ia IIC T4 Ga
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Faixa de medição detemperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
pressão 1 mbar ... 4,000 mbar

Exatidão temperatura ± 0.1 °C
pressure ± 15 mbar

Resolução temperatura 0.01 °C
pressão 1 mbar 

Memória de dados 6.750 valores de medição
Taxa de amostragem 1 seg
Modo de medição Início / Parada de medição
Sensor: temperatura Pt 1000
Sensor: pressão Sensor de pressão piezoresistivo
Temperatura de operação 0 °C … +150 °C
Temperatura de armazenagem 0 °C … +125 °C
Início temperatura +15 °C … +35 °C
Máx. pressão de operação 7 bar (abs.)
Classe de proteção IP68
Bateria Célula Lithium (3,6 V) trocável
Durabilidade da bateria Até 2 anos
Dimensão (D x H) 90 mm x 150 mm
Material da carcaça 316 L Aço inox / PEEK
Peso Aprox. 500 g (incl. bateria)
Calibração Certificado de calibração de fábrica

Tipo Descrição Código
EBI 16 Teste alternativo de Bowie e Dick 1340-6697

• Confiável: resultados de 
  medição claros e reproduzíveis
• Preciso: exibição de ciclo 
  gráfico de alta resolução
• Seguro: gravação e 
  armazenamento de dados digitais
• Fácil: usar e avaliar

Acordo com a EN ISO 11140-4 certificado por um laboratório independente

Logger systems 

Sistema de medição eletrônico para medição de 
vapor penetração no esterilizador a vapor

EBI 16 Alternative Bowie&Dick-Test
de acordo com DIN EN 285 / ISO 17665 / ISO 11140-4

Os formulários EBI 16, juntamente com o software de avaliação Winlog.med, são um sistema de medição 
eletrônico confiável e fácil de usar.

Isso permite implementar um controle de rotina abrangente dos 
esterilizadores a vapor por meio do teste Bowie & Dick alternativo, de 
acordo com a EN 285 / DIN EN ISO 17665. Além de verificar a 
penetração do vapor, os parâmetros relevantes da esterilização 
também são verificados.Um teste de vácuo também pode ser 
realizado com este dispositivo.O EBI 16 foi projetado para garantir o 
uso de 1.000 ciclos ou 3 anos sem calibração ou serviço.

Dados Técnicos
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Acessórios e Conjuntos de interfaces

Conjunto de substituição de baterias 
AL 120

para EBI 12 
Composto por 3 baterias, 6 O-rings com 
graxa e ferramenta de abertura EBI 12

Kit Bateria AL 104  
para EBI 12 

Consiste de 3 baterias, 6 O-rings com 
graxa

AL 121 ferramenta de abertura EBI 12  
Para abrir os registradores de dados, por 

exemplo para troca de bateria

AL 122 anel de ilhós EBI 12  
Para proteger os registradores de 

dados EBI 12 em processo

AL 132 Adaptador de fluxo  
Para uma medição de condutividade estabilizada em WD com EBI 

12-T230

AL 190 Alça de cabo de silicone  
Para segurar as sondas de cabo flexíveis dos registradores 

de dados EBI 12
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Caixa de proteção de silicone

Caixas de Isolamento Térmico

Caixa de proteção 
de silicone AL 101  

por e.x. 
EBI 12-TP222, EBI 
12- TP322,  EBI 12-

TP422 e EBI 12-
TP45x

Ø 78 mm,
Altura: 50 mm

Caixa de proteção 
de silicone AL 107  

por e.x. 
EBI 12- T24x, 
EBI 12-T441, 

EBI 12- T67x e EBI 
12-T471

Ø 78 mm,
altura: 44 mm

•

•

Protege os registradores de dados EBI 12
contra picos de calor
Protege os registradores de dados EBI 12
contra danos mecânicos

• Estende a vida útil dos registradores
de dados EBI 12
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Temperatura dentro do data logger

Temperatura dentro do data logger sem SSB 
Temperatura dentro do data logger com SSB 
Temperatura da câmara

Caixa de isolamento térmico  EBI TIB 2  
para EBI 12-T221 e EBI  12-T421

• EBI TIB 2: 160 mm x 160 mm x 60 mm

• Utilizável entre +150 ° C ... +400 ° C
• Proteção térmica de data loggers
•Aço inoxidável

29



Logger systems 

Rigor Validação e Automação - Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1488 Sala 13 - Vila Nova, Campinas - SP, 13073-221
Tel: +55 (19) 3243-3610   +55 (19) 3243-3732 
contato@rigorautomacao.com.br    www.rigorautomacao.com.br

AL 285 Logger-Checagem 
Para controle do sistema de medição térmica em esterilizador a vapor

Em combinação com o software Winlog.validation, o AL 285 oferece uma verificação funcional simples dos 
canais de medição.

EN ISO 17665-1, parágrafo 9.1.4 
Verificação do valor de calibração do instrumento de medição usado para a validação do processo de 
esterilização na condição do processo.

• Teste fácil e reproduzível com geração automática de relatórios.
• Os testes são armazenados permanentemente no banco de dados
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Kit SI 1100  
para EBI 12 e EBI 11

• Interface de 2 portas IF 100
• Software Winlog.pro
• conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando
programação, leitura e desenvolvimento
incorreto
• inclui antena

Kit SI 1200  
para EBI 12

• Interface de 4 portas IF 200
• Software Winlog.pro
• conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando
programação, leitura e desenvolvimento
incorreto
• inclui antena

Kit SI 2100  
para EBI 12 e EBI 11

• Interface de 2 portas IF 100
• Software Winlog.med
• conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando programação,
leitura e desenvolvimento incorreto
• inclui antena

Kit SI 2150  
para EBI 12 e EBI 16

• Interface de 1 porta IF 150
• Software Winlog.med
• conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando
programação, leitura e desenvolvimento
incorreto

Kit SI 2110  
para EBI 12

• Interface de 4 portas IF 200
• Software Winlog.med
• conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando
programação, leitura e desenvolvimento
incorreto
• inclui antena

Kit SI 3200  
para EBI 12

• Interface de 4 portas IF 200
• Software Winlog.validation
• conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando
programação, leitura e desenvolvimento
incorreto
• inclui antena

AL 112 
para IF100 e IF 200

• Desenvolvido para monitoramento em tempo
real
• AL 112 é um cabo com 3 m de comprimento
• Colocação da antena no campo da vedação
da porta de um esterilizador ou lavador-
desinfetador
• Antena estanque ao vapor
• É possível através de uma vedação introduzi-
lo na câmara

Kit de adaptação definido 
EBI DA-Kit 

Com este adaptador, você pode fixar os 
registradores de dados em latas ou sacos 
plásticos. Projetado para registradores de 
dados da série EBI 12 com sondas axiais, 
radiais ou externas. Aqui você garante o 
uso para garantir a colocação adequada 

das sondas.
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T i p o Descrição Código
SI 1100 Kit: Interface EBI IF 100 e Software Winlog.pro 1340-6061
SI 1200 Kit: Interface EBI IF 200 e Software Winlog.pro 1340-6062
SI 2100 Kit: Interface EBI IF 100 e Software Winlog.med 1340-6064
SI 2110 Kit: Interface EBI IF 200 e Software Winlog.med 1340-6095
SI 2150 Kit: Interface EBI IF 150 e Software Winlog.med 1340-6193
SI 3200 Kit: Interface EBI IF 200 e Software Winlog. 

validação
1340-6068

AL 101 Caixa de proteção de silicone para registrador 
de dados de pressão EBI 12

1340-6021

AL 102 Caixa de proteção de silicone para registrador de 
dados de temperatura EBI 12 com 2 sondas radiais

1340-6022

AL 106 Caixa de proteção de silicone para registrador de 
dados de temperatura EBI 12 com 1 sonda radial

1340-6023

Al 107 Caixa de proteção de silicone para registrador de 
dados de temperatura EBI 12 com sondas axiais

1340-6024

AL 104 Kit bateria para EBI 12 1100-0118
AL 120 Conjunto de Substituição de Bateria incl. Ferramenta de abertura para EBI 12 1100-0130
AL 121 Ferramenta de troca de bateria (2 partes) EBI 12 1100-0131
AL 122 Anel para ilhós EBI 12 1100-0132
AL 112 Esterilizador a vapor com antena 1340-6007
AL 132 Adaptador de fluxo para EBI 12-TC 230 1248-0132
AL 190 Conjunto de alça de cabo de silicone, composto por 10 peças. 1248-0190
AL 285 Verificação de logger 1248-0285
EBI TIB2 Caixa de isolamento térmico 160 mm x 160 mm x 60 mm 1340- 1892
EBI DA Adaptador de lata para registradores de garrafas 1340-1963
EBI DA-Set Conjunto de adaptadores para registradores de garrafas 1340-1984
EBI FL-S Adaptador de garrafa, silicone 1340-1961
EBI NI-140 Ilhós para fixação de sensores até +140 ° C (100 peças) 1340-1988
EBI KV-3 Encaixe de compressão 1340-2005
Dummy C Garrafa POM 220 mm x 65 mm 1340-2255
Dummy 0,5L Garrafa POM 0,5 l 1340-2256
Dummy E Garrafa POM 200 mm x 60 mm 1340-2257
Dummy 1L Garrafa POM 1 l 1340-2258
Dummy 0,7L Garrafa POM 0,7 l 1340-2259

Adaptador EBI DA 
para registradores 

de garrafas
(veja a página 14)

Adaptador de garrafa 
EBI FL-S silicone
para registradores  

garrafa
(veja a página 14)

Ilhós para fixação de 
sensoresEBI NI-140 

Permite a montagem precisa 
do sensor de registro

em latas e vidro.

Encaixe de compressão 
EBI KV-3 Permite a montagem 
precisa do sensor de registro

em vidro (tampas).

Garrafa

Os frascos fictícios podem ser parafusados no chão. Isso permite 
que o EBI 12 seja posicionado dentro da garrafa.

Encontre o registrador de dados de temperatura EBI 12-T23X na página 12.
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Série Mini Temperatura Data Loggers EBI 11 

Especificações técnicas gerais: válidas para todos os tipos de registradores EBI 11-T
Temperatura de operação -30 °C  ... +150 °C (-22 °F ... +302 °F)
Exatidão ±0.2 °C (-30 °C ... +0 °C) 

±0.1 °C (0 °C … +150 °C)
Precisão do tempo (24h) < 5 seg
Resolução: temperatura 0.01 °C
Memória de dados 15.000 medições (total)
Sensor Pt 1000, Classe A
Taxa de amostragem 1 seg ... 24 h
Modo de medição • medição sem fim

• Iniciar / parar a medição
• Medir na hora de início
• Comece imediatamente até o final da memória

Temperatura de armazenagem 0 °C ... +60 °C (+32 °F ... +140 °F)
Max. pressão de operação 20 bar (abs.)
Bateria Célula lithium, 2 x BR1225 A, 3V, substituível
Dimensões (Ø x H) 16,5 mm x 24 mm*
Peso Aproximadamente 45 g *
Material da carcaça Aço inox (V4A)
Classe de proteção IP68 
Certificado Certificado de calibração de fábrica
* As dimensões e o peso podem variar de acordo com o tipo.
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EBI 11-T230 a T233 Mini Datalogger de 
Temperatura sonda de metal rígido 

• 1 sonda de temperatura
extena, axial, ponteaguda,
Ø 3 mm

• S com M5 rosca externa

Tipo Descrição Código
EBI 11-T230 Comprimento da sonda  = 20 mm 1340-6290
EBI 11-T231 Comprimento da sonda  = 50 mm 1340-6292
EBI 11-T233 Comprimento da sonda  = 100 mm 1340-6293

EBI 11-T235 to T237 Mini Datalogger Temperatura 
sonda de metal rígido

• 1 sonda de temperatura externa
axial, sem corte, Ø 1,95 mm
• Sonda com rosca externa M5

Tipo Descrição Código
EBI 11-T235 Comprimento da sonda  = 25 mm 1340-6270
EBI 11-T236 Comprimento da sonda  = 80 mm 1340-6271
EBI 11-T237 Comprimento da sonda  = 165 mm 1340-6272

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura -30 °C ... +150 °C (-22 °F ... +302 °F)
Memória de dados 15.000 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C

Dados técnicos
Faixa de medição: temperatura -30 °C ... +150 °C  (-22 °F ... +302 °F)
Memória de dados 15.000 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C

34



Logger systems 

Rigor Validação e Automação - Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1488 Sala 13 - Vila Nova, Campinas - SP, 13073-221 Tel: +55 (19) 
3243-3610   +55 (19) 3243-3732 
contato@rigorautomacao.com.br    www.rigorautomacao.com.br

Tipo Descrição Código
EBI 11-T240 Comprimento da sonda  = 250 mm 1340-6291

EBI 11-T240 Mini Datalogger de 
Temperatura sonda de metal flexível

• 1 sonda externa de temperatura,
axial, dobrável, Ø 1.5 mm

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura -30 °C ... +150 °C (-22 °F ... +302 °F)
Memória de dados 15.000 medição de valores
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C
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Mini Datalogger de Temperatura / Pressão Série EBI 11

Especificações técnicas gerais: válido para todos os loggers tipo EBI 11-P
Temperatura de operação 0 °C  ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Exatidão: temperatura ±0.1 °C (0 °C … +150 °C)
Exatidão: pressão ±15 mbar (0 mbar ... 4,000 mbar) 

±20 mbar (4,000 mbar ... 10,000 mbar)
Time accuracy (24h) < 5 sec
Resolução: temperatura 0.01 °C
Resolução: pressão 1 mbar
Memória 7.500 valores de medição por canal
Sensor: temperatura Pt 1000, Classe A
Sensor: pressão Piezoresistivo (temperatura compensada)
Sampling rateTaxa de amostragem 1 seg ... 24 h
Modo de medição • Medição sem fim

• Iniciar / parar a medição
• Medir na hora de início
• Comece imediatamente até o final da memória

Temperatura de armazenagem 0 °C ... +60 °C (+32 °F ... +140 °F)
Pressão máxima de operação 20 bar (abs.)
Bateria Lithium, 2x BR1225A, 3V, substituível pelo usuário
Dimensões (Ø x H) 16,5 mm x 48 mm*
Peso Aproximadamente 45 g *
Material da carcaça Aço inox (V4A)
Classe de proteção IP68 
Certificado Certificado de calibração de fábrica
* Dimensões e peso talvez possam ser diferentes dependendo do tipo.
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Tipo Descrição Código
EBI 11-P100 Sem conector de pressão 1340-6295

EBI 11-P100 Mini Datalogger de Temperatura / 
Pressão sensor interno

• 1 sensor de temperatura interno
• 1 sensor interno de pressão

Tipo Descrição Código
EBI 11-P111 Conexão Luer-Lock 1340-6296

EBI 11-P111 Mini Datalogger de  Temperatura / 
Pressão Conexão Luer-Lock

• 1 sensor de temperatura
• 1 sensor interno de pressão

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 mbar ... 10,000 mbar
Memória de dados 2 x 7.500 valores de medição
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C 

100 mbar, 3,100 mbar, 6,000 mbar a +25 °C e 
3,100 mbar a +134 °C

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 mbar ... 10,000 mbar
Memória de dados 2 x 7.500 valores de medição 
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C 

100 mbar, 3,100 mbar, 6,000 mbar a +25 °C e 
3,100 mbar a +134 °C
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Tipo Descrição Código
EBI 11-TP110 M5 fio 1340-6297

EBI 11-TP110 Mini Datalogger de Temperatura / 
Pressão M5 conexão de rosca

• 1 sensor de temperatura interno
• 1 sensor de pressão interno

Dados Técnicos
Faixa de medição: temperatura 0 °C ... +150 °C (+32 °F ... +302 °F)
Faixa de medição: pressão 1 mbar ... 10.000 mbar
Memória de dados 2 x 7.500 valores medidos
Certificado de calibração de fábrica 0 °C, +60 °C e +134 °C 

100 mbar, 3,100 mbar, 6,000 mbar a +25 °C e 
3,100 mbar a +134 °C
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Acessórios para EBI 11 e 12

Kit SI 3300 
para EBI 11

• Interface de 4 portas IF 300
• Software Winlog.validation
• conexão USB
• Programação de sinalização LED colorida, leitura e
desenvolvimento incorreto

Kit SI 1300 
para EBI 11

• Interface de 4 portas IF 300
• Software Winlog.pro
• conexão USB
• Programação de sinalização LED colorida, leitura e

desenvolvimento incorreto

Kit SI 1100  
para EBI 12 e EBI 11

• Interface de 2 portas IF 100
• Software Winlog.pro
• Conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando programação, leitura e
desenvolvimento incorreto

• Com antena

Kit SI 2100  
para EBI 12 e EBI 11

• Interface de 2 portas IF 100
• Software Winlog.med
• conexão USB
• LEDs coloridos sinalizando programação, leitura e
desenvolvimento incorreto
• Com antena
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Tipo Descrição Código
SI 1100 Kit: EBI IF 100 interface e software Winlog.pro 1340-6061
SI 1300 Kit: EBI IF 300 interface e software Winlog.pro 1340-6063
SI 2100 Kit: EBI IF 100 interface e software Winlog.med 1340-6064
SI 3300 Kit: EBI IF 300 interface e software Winlog.validation 1340-6069
AL 113 Conjunto de troca de bateria para EBI 11 1100-0120
AL 113L Conjunto de troca de bateria para EBI 11 1100-0125
AL 114 Adaptador de lata / bolsa definido para EBI 11-T230, EBI 11-T231 e EBI 11-T233 1340-6298
AL 115 Adaptador de garrafa para EBI 11-T230 1340-6299
Kit de vedação Kit de vedação EBI 11-Valiset 1340-0006

AL 114 conjunto adaptador de 
lata / bolsa para EBI 11-T230, 
EBI 11-T231 e EBI 11- T233

Conjunto de troca de bateria AL 113  
para EBI 11  

Adequado para 3 trocas de bateria; contém 
6 baterias, 3 O-rings com graxa e 

ferramentas de troca.

Conjunto de troca de bateria AL 113L 
para EBI 11 

Adequado para 10 trocas de bateria; contém 
20 baterias, 10 O-rings com graxa e troca de 

ferramentas.

Conjunto adaptador de 
garrafa AL 115 para EBI 

11-T230
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Logger systems 

Validação, Conjuntos de controle de rotina e processo
Devido aos diferentes requisitos para o controle de processos, controle de rotina e validação de 
processos, existem diferentes conjuntos no ebro®.
Como exemplo, os aplicativos para os diferentes conjuntos são exibidos claramente na tabela. Assim, é 
possível escolher rapidamente o conjunto adequado para sua aplicação.
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1111

1250-
1521

1250-
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1250-
2002

1250-
3001

1250-
3101

1250-
3111

1250-
3302

1250-
4002

1250-
4021

1250-
4102

1250-
4121

Controle de rotina em

Arruela de coifa ✓ ✓ ✓ ✓

Desinfetador para lavadoras ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lavadora desinfetadora de endoscópio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Esterilizador < 60 l ✓ BD * BD */ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Esterilizador > 60 l ✓ BD * BD */ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Validação de Processos em

Desinfetador para lavadoras ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lavadora desinfetadora de endoscópio ✓ ✓ ✓ ✓

Esterilizador < 60 l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Esterilizador > 60 l ✓ ✓

DAC Universal ✓

Controle de processo em

Latas de pasteurização ✓ ✓

Garrafas de pasteurização ✓ ✓

* Bowie&Dick-Test
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Data Logger 
Kits
Conjuntos completos de Data Logger para controle e monitoramento de processos, 
para controle de rotina, mapeamento e limite de qualidade aceitável (AQL)

Complete Data Logger Sets for Operation and 
Process Qualification

Descrição:

• Data Loggers com software de avaliação e equipamentos extensivos
• Software conforme o FDA 21 CFR Part 11

Description:

• Data Loggers for validation with evaluation software and extensive 
equipment

• TÜV certified 

• FDA 21 CFR Part 11 conform software

Aplicações:

• Controle de processo, monitoramento e controle de rotina em esterilizadores a vapor,
desinfetadores para lavadoras, desinfetadores para endoscópios e lavadoras de roupas.
• Implantação do teste eletrônico Bowie & Dick.
• Processo e controle de rotina dos processos de pasteurização e limpeza de garrafas
• Controle de processo e rotina nos processos de cozimento
• Controle de processo e rotina em outros processos térmicos nos setores alimentício, farmacêutico
ou médico

Applications:

• Operation and Process Qualification in pasteurization and bottle 
cleaning processes.

• Operation and Process Qualification in steam sterilizers, washer 
disinfectors, washer disinfectors for endoscopes as well as DAC-
Universal

• Operation and Process Qualification in cooking processes

• Operation and Process Qualification in other thermal processes in 
the food, pharma or medical sector

Vantagens:

• Avaliação totalmente automática e inviolável
• Avaliação individual por avaliações definidas pelo usuário
• Ampla variedade de registradores de dados sem fio para
diferentes aplicações
• Sonda de cabo de temperatura altamente flexível
• Sensores de temperatura Pt 1000 de alta precisão
• Alta precisão até ± 0,05 ° C
• Certificado TÜV, software em conformidade com a FDA 21 CFR
Parte 11
• 2 anos de garantia

Advantages:

• Fully automatic and tamper-proof evaluation

• Individual evaluation by user-defined evaluations

• Wide range of wireless data loggers for different applications

• Highly flexible temperature cable probe

• High precision Pt 1000 temperature sensors

• High accuracy up to ±0.05 °C

• TÜV certified, FDA 21 CFR Part 11 conform software

• 2 years warranty



Complete Data Logger Sets for Process control and Monitoring, for Routine 
Control, Mapping and Acceptable Quality Limit (AQL)

Conjuntos completos de Data Logger para 
qualificação de operação e processo

Description:

• Data Loggers with evaluation software and extensive equipment 

• FDA 21 CFR Part 11 conform software

Descrição:

• Data Loggers para validação com software de avaliação e
equipamentos extensivos
• certificado TÜV
• Software conforme o FDA 21 CFR Part 11

Applications:

• Process control, Monitoring and routine control in steam sterilizers, washer disinfectors, washer 
disinfectors for endoscopes as well as bedpan washers.

• Implementation of the electronic Bowie&Dick-Test.

• Process and routine control of pasteurization and bottle cleaning processes

• Process and routine control in cooking processes 

• Process and routine control in other thermal processes in the food, pharma or medical sector

Aplicações:

• Qualificação de Operação e Processo em processos de
pasteurização e limpeza de garrafas.
• Qualificação de operação e processo em esterilizadores a vapor,
desinfetadores para lavadoras, desinfetadores para endoscópios e
DAC-Universal
• Qualificação de operação e processo em processos de cozimento
• Qualificação de Operação e Processo em outros processos térmicos
nos setores alimentício, farmacêutico ou médico

Advantages:

• Fully automatic and tamper-proof evaluation

• Individual evaluation by user-defined evaluations

• Wide range of wireless data loggers for different applications

• Highly flexible temperature cable probe

• High precision Pt 1000 temperature sensors

• High accuracy up to ±0.05 °C

• TÜV certified, FDA 21 CFR Part 11 conform software

• 2 years warranty

Vantagens:

• Avaliação totalmente automática e inviolável
• Avaliação individual por avaliações definidas pelo usuário
• Ampla variedade de registradores de dados sem fio para
diferentes aplicações
• Sonda de cabo de temperatura altamente flexível
• Sensores de temperatura Pt 1000 de alta precisão
• Alta precisão até ± 0,05 ° C
• Certificado TÜV, software em conformidade com a FDA 21 CFR
Parte 11
• 2 anos de garantia
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Conjuntos de Registradores de Dados para controle 
de processo e cobrança, controle de rotina, 
mapeamento e Limite de Qualidade Aceitável (AQL)

•  EBI 11 Kit Mini Data Logger
SL 400X: para monitoramento de temperatura em latas (na página 47) SL 4102: para monitoramento de temperatura
em garrafas (na página 48)

•  EBI 16 Bowie&Dick-Test Kits
de acordo com EN 285 / ISO 17665
SL 1521: para esterilizadores a vapor (ver página 46)
SL 1621: para esterilizadores a vapor e desinfetadores de lavagem (consulte a página 46)

•  EBI 12 Kits Dataloggers de precisão
Para controle de processo e rotina de processos alimentares e farmacêuticos, bem como processos médicos, de
acordo com as diretrizes alemãs.SL 1011: para lavadoras de roupas de cama (consulte a página 44) SL 1111: para
esterilizadores a vapor e desinfetadores para lavagem (consulte a página 45)

• SL 402X: para monitoramento de temperatura em latas (consulte a página 48)
• SL 412X: para monitoramento de temperatura em garrafas e latas (consulte a página 49)
• SL 4211: para monitoramento de temperatura em diferentes aplicações (na página 49)

Os conjuntos podem ser expandidos ou compilados individualmente a partir de um ou mais registradores de 
dados (EBI 11, EBI 16 ou EBI 12), a interface apropriada e o software correspondente. Fale Conosco!

SL 1011 K i t  Datalogger Temperatura
para monitoramento de temperatura e cálculo do valor A0 em lavadoras 
de roupas de cama

Tipo Descrição Código
SL 1011 EBI 12 datalogger kit para arruelas/anilhas de lavadoras 1250-1011

O kit contém:

• 1 x registrador de dados de temperatura
EBI 12-T101 (na página 11)
• Software Winlog.med
• Interface EBI IF 150
• Maleta de transporte "SYSTAINER"
• testador de pH e condutividade
(na página 59)
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Tipo Descrição Código
SL 1111 EBI 12 Datalogger kit para esterilizadores a 

vapor e desinfetadores para lavadoras
1250-1111

Data Logger Sets  |  Kits Datalogger para controle de processo e cobrança, para controle de rotina, mapeamento e limite de 
qualidade aceitável (AQL)

SL 1111 Temperatura / pressão kit datalogger 
para monitoramento de temperatura e pressão, bem como para o 
cálculo do valor A0 em esterilizadores a vapor, desinfetadores e 
desinfetadores para endoscópios

O kit contém:

• 1 x registrador de dados de
pressão / temperatura EBI 12-
TP231 com conexão Luer-Lock
(veja a página 21)
• Silicone AL 101
caixa de proteção
• Software Winlog.med
• Interface EBI IF 150
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"
• testador de pH e condutividade
(na página 59)
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Tipo Descrição Código
SL 1521 EBI 16 Bowie&Dick-Kit Teste para esterilizadores a vapor 1250-1521

SL 1521 EBI 16 Bowie&Dick-Kit de Teste
para esterilizadores a vapor certificados de acordo com a ISO 
11140-4

O Kit Contém
• 1 x Bowie & Dick-Test EBI 16
(na página 27)
• software Winlog.med
• interface EBI IF 150
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"

Tipo Descrição Código
SL 1621 EBI 16 Bowie&Dick-Conjunto de teste para 

esterilizadores a vapor e desinfetadores para 
lavadoras

1250-1621

SL 1621 EBI 16 Bowie&Dick-Test e conjunto de controle de 
processo para esterilizadores a vapor e desinfetadores para 
lavadoras

O kit contém

• 1 x Bowie&Dick-Test EBI 16 (ver
pág 27)

• 1 x EBI 12-TP231 Temperatura /
pressão data logger (ver pág 21)

• Winlog.med software
• EBI IF 150 interface
• Maleta de transporte „SYSTAINER“
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Tipo Descrição Código
SL 4002 EBI 11-T230 Conjunto para pasteurização e esterilização 1250-4002
SL 4003 EBI 11-T231 Conjunto para pasteurização e esterilização 1250-4003
SL 4004 EBI 11-T233 Conjunto para pasteurização e esterilização 1250-4004

SL 400X EBI 11 Mini Data Logger Kit para Pasteurização e 
Esterilização
para monitoramento de temperatura em em latas

Mini Datalogger de Temperatura, 1-Tipo 
de Canal
EBI 11-
T230 EBI 
11-T231 
EBI 11-
T233 

Comprimento sonda: 20 
mm Comprimento sonda: 
50 mm Comprimento sonda 
100 mm

O kit contém: 
• 1 mini registrador de dados
de temperatura EBI 11-T23x,
comprimento da agulha: 20
mm, 50 mm ou 100 mm
• O adaptador AL 114 pode ser
configurado
• interface EBI IF 100
• software Winlog.pro
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"
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Tipo Descrição Código
SL 4021 EBI 12-T430 conjunto para pasteurização e esterilização 1250-4021
SL 4022 EBI 12-T431 conjunto para pasteurização e esterilização 1250-4022
SL 4023 EBI 12-T432 conjunto para pasteurização e esterilização 1250-4023
SL 4024 EBI 12-T433 conjunto para pasteurização e esterilização 1250-4024

SL 402X EBI 12 Data Logger Kit para Pasteurização e Esterilização 
para monitoramento de temperatura em latas

O kit contém:
• 1 registrador de dados de
temperatura EBI 12-T43X,
comprimento da agulha: 50 mm,
75 mm, 100 mm ou 150 mm
• Adaptador EBI DA-SET Can
• Interface EBI IF 100
• Software Winlog.pro
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"

Tipo Descrição Código
SL 4102 EBI 11-T230 Mini data logger kit para pasteurização 1250-4102

SL 4102 EBI 11 Mini Data Logger Kit para 
Pasteurização para monitoramento de temperatura em 
garrafas

O kit contém: 
• 1 mini registrador de dados de
temperatura EBI 11-T230,
comprimento da agulha: 20 mm
• Conjunto de adaptadores para
garrafas AL 115
• interface EBI IF 100
• software Winlog.pro
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"
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Tipo Descrição Código
SL 4121 EBI 12-T461 Data logger kit para pasteurização 1250-4121
SL 4122 EBI 12-T462 Data logger kit para pasteurização 1250-4122
SL 4123 EBI 12-T463 Data logger kit para pasteurização 1250-4123
SL 4124 EBI 12-T464 Data logger kit para pasteurização 1250-4124
SL 4125 EBI 12-T465 Data logger kit para pasteurização 1250-4125

SL 412X EBI 12 Data Logger Kit para Pasteurização para 
monitoramento de temperatura em garrafas e latas

O kit contém: 
• 1 registrador de dados de
temperatura EBI 12-T46X,
comprimento da agulha: 135 mm,
190 mm, 245 mm, 270 mm ou
300 mm
• Adaptador de garrafa EBI FL-S
• Adaptador EBI DA Can
• Interface EBI IF 100
• Software Winlog.pro
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"

Tipo Descrição Código
SL 4211 EBI 12 Kit básico de monitoramento de temperatura 1250-4211

SL 4211 EBI 12 Conjunto básico de monitoramento 
de temperatura Sistema de monitoramento de 
temperatura para diferentes aplicações

O kit contém
• 1 x registrador de dados de
temperatura EBI 12-T101
• Interface EBI IF 100
• Software Winlog.pro
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"
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Conjuntos de Dataloggers para Qualificação 
de Operação e Processo

•  EBI 11 Kits Mini Datalogger
SL 3302: Kit de validação para DAC Universal MK IV (ver pág
53)

•  EBI 12 Kits Datalogger de precisão
SL 2002: para lavadora desinfetadora (ver pág 50)
SL 3001: para esterilizador de bancada (ver pág 51)
SL 3101: para esterilizadores a vapor grandes (ver pág 51)

Os conjuntos podem ser expandidos ou compilados individualmente a partir de um ou mais registradores de 
dados (EBI 11, EBI 16 ou EBI 12), a interface apropriada e o software correspondente. Fale Conosco!

Tipo Descrição Código
SL 2002 Conjunto de validação para lavadoras desinfetadoras 1250-2002

O kit contém
• 1 x registrador de dados de
temperatura EBI 12-T220
• 2 x registradores de dados de
temperatura EBI 12-T441
• 1 x registrador de dados de
temperatura / pressão EBI 12-TP231
• 1 x registrador de dados de
temperatura / condutividade EBI 12-
TC230
• EBI IF 200, interface de 4 portas
com conexão USB e antena
• Software Winlog.validation
• Maleta de transporte "SYSTAINER"

Para a validação de processos de desinfecção de lavadoras de acordo com a ISO 15883.
O conjunto pode ser expandido ou compilado individualmente a partir de um ou mais registradores 
de dados (EBI 12 ou EBI 11), a interface apropriada e o software certificado TÜV correspondente. 
Fale Conosco!

SL 2002 Kit Completo de Validação para 
lavadora desinfetadora
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Tipo Descrição Código
SL 3001 Conjunto de validação para pequenos esterilizadores a vapor 1250-3001

O kit contém

• 1 x EBI 12-TP453 Registrador de
dados de temperatura / pressão
com caixa de proteção de silicone
AL 101

• • Interface de 4 portas EBI IF 200
com conexão USB e antena

• • Software Winlog.validation
• • Maleta de transporte

"SYSTAINER"

Data Logger Kits  |  Datalogger kits para Qualificação de Operação e Processo

SL 3001 Conjunto completo de validação
para esterilizadores a vapor de bancada
Para validação de processos com pequenos esterilizadores a vapor 
conforme ISO 17665.
O conjunto pode ser expandido ou compilado individualmente a partir de 
um ou mais registradores de dados (EBI 11, EBI 16 ou EBI 12), a 
interface apropriada e o software certificado TÜV correspondente. Fale 
Conosco!

Tipo Descrição Código
SL 3101 Conjunto de validação para esterilizadores a vapor grandes 1250-3101

• 5 x registradores de dados de
temperatura EBI 12-T471 com caixas
de proteção de silicone AL 107
• 1 x registrador de dados de
pressão / temperatura EBI 12-TP453
com caixa de proteção de silicone AL
101
• EBI IF 200, interface de 4 portas
com conexão USB e antena
• Winlog de software. validação
• 2 conjuntos de alças de silicone AL
190
• Maleta de transporte "SYSTAINER"

SL 3101 Kit Completo de Validação
com sondas com fio flexíveis para esterilizadores a 
vapor grandes

Para a validação dos processos de esterilização a vapor de acordo com a 
ISO 17665.O conjunto pode ser expandido ou compilado individualmente a 
partir de um ou mais registradores de dados (EBI 11 ou EBI 12), a interface 
apropriada e o software certificado TÜV correspondente. Fale Conosco! O 
conjunto contém:
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O kit contém

• 1 x montagem do registrador
• 1 corpo de teste PCD incl.
adaptador para ISO, Sirona e KaVo
• Maleta de transporte
"SYSTAINER"

Equipamento para qualificação de operação ou processo

AL 3305 DAC Conjunto de Adaptadores
para validação do processo térmico no DAC UNIVERSAL MK IV

Tipo Descrição Código
SL 3111 Conjunto de validação para esterilizadores a vapor grandes 1250-3111

O kit contém

• 5 x EBI 12-T441 Dataloggers
de temperatura

• 1 x registrador de dados de
pressão / temperatura EBI 12-
TP 226 com caixa de
proteção de silicone AL 101

• • EBI IF 200, interface de 4
portas com conexão USB e
antena

• Winlog. software de avaliação
de validação

• • Maleta de transporte
"SYSTAINER"

O conjunto pode ser expandido ou compilado individualmente a partir de um ou mais registradores de 
dados (EBI 11 ou EBI 12), a interface apropriada e o software certificado TÜV correspondente. Fale 
Conosco!

SL 3111 Conjunto completo de validação
com sondas metálicas flexíveis para esterilizadores a vapor 
grandes Para a validação dos processos de esterilização a vapor de acordo com a ISO
17665.

Com o conjunto de adaptadores, é possível obter uma qualificação de processo independente de um DAC 
Universal MK III e MK IV em combinação com os registradores de dados ebro EBI 11. Nenhuma 
modificação na tampa do cliente é necessária.

Tipo Descrição Código
AL 3305 Conjunto de adaptadores DAC 1248-3305

O embutimento do 
Systainer também está 
preparado para alguns dos 
adaptadores AL 3306 a AL 
3308 (na página 56)
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Tipo Descrição Código
SL 3302 Conjunto de validação para o DAC Universal MK IV 1250-3302
EBI 11-T237 registrador de temperatura adicional para 

validar o DAC Universal MK III
1340-6272

O kit contém
• 2 mini registrador de dados 
de temperatura EBI 11-T235, 
comprimento da agulha: 25 mm
• 2 mini registrador de dados 
de temperatura EBI 11-T236, 
comprimento da agulha: 80 mm
• 1 x registrador de dados de 
pressão EBI 11-P111 Mini
• Kit de vedação para EBI 11
• EBI IF 300, interface de 4 
portas
• Software Winlog.validation
• Maleta de transporte 
"SYSTAINER"

Sistema de registrador de dados muito flexível para realizar validações para o DAC Universal MK IV 
de acordo com a ISO 15883. Este sistema confiável consiste em mini registradores de dados fáceis 
de usar que podem ser colocados diretamente nos processos e um pacote de software de avaliação 
certificado pela TÜV.

Conjuntos de Registradores de Dados | Conjuntos de Registradores de Dados para Qualificação de Operação e 
Processo 

SL 3302 Kit Completo de Validação
para DAC UNIVERSAL, pequenos esterilizadores a vapor e 
poços e lavadores desinfetadores
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AL 3304 Coluna central para 
validação térmica do DAC 

UNIVERSAL MK IV

AL 3306 – AL 3308 DAC Adaptadores de limpeza para diferentes plugues.

AL 3309 Corpo de teste PCD AL 3310 Suporte do logger AL 3311 Simulador de carga térmica

Corpo de teste PCD correspondente ao suporte do registrador para 
o teste térmico e para indicadores.

Desenvolvido para uso com acessórios para solo 
de teste fornecidos pela SMP GmbH Tübingen.

Tipo Descrição Código
AL 3304 Coluna Central 1248-3304
AL 3306 Adaptador de limpeza DAC correspondente ao conector ISO 1248-3306
AL 3307 Adaptador de limpeza DAC correspondente ao conector Sirona 1248-3307
AL 3308 Adaptador de limpeza DAC correspondente ao conector KaVo 1248-3308
AL 3309 Corpo de teste PCD 1248-3309
AL 3310 Suporte do logger 1248-3310
AL 3311 Simulador de carga térmica 1248-3311
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Datalogger Kits  |  Outros acessórios

Outros acessórios adicionais

AL 126 Adaptador de teste para corpos ocos e mangueiras
para validação em lavadora desinfetadora e lavadora de endoscópio

O adaptador de teste oferece uma solução simples em conexão com o 
indicador de limpeza (solo de teste) para executar um teste de rotina em 
relação ao desempenho de limpeza, bem como a qualificação de 
desempenho durante os processos de validação de acordo com as normas 
nacionais.
Além do AL 126, recomendamos também o uso de uma combinação de 
registrador de pressão e temperatura.

O kit contém:

• Adaptador de teste
• Conexão Luer-Lock para conectar
um registrador de pressão
• 2 x adaptador de tubo de 4 mm
• 1 x conexão de braçadeira 1,5 mm
• 2 x anéis para o ajuste do solo de
teste Tipo Descrição Código

AL 126 Adaptador de teste para corpos ocos, mangueiras e endoscópios 1248-0126

Conexão sonda de 
temperatura EBI 11-T235 or
EBI 12-T (1.5 mm)

Lavadora de endoscópio

Solo de teste

Amostra de teste adequada

Conecte o registrador 
de pressão para medir 
a pressão de descarga
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AL 128 Maleta

• Combinado
• construção modular
• Registradores são 
armazenados com segurança

Dados técnicos
Carcaça ABS
Dimensão (L x W x D) 105 mm x 396 mm x 296 mm
Peso 1,3 kg

Embutimentos adequados para AL 128

Tipo Descrição Código
AL 128 Maleta 1248-0128

Tipo Descrição Código
AL 1100 Embutimento para EBI 12 e interface, especialmente para conjuntos de validação 1248-1100
AL 1101 Embutimento para caixas de proteção EBI 12 e silicone 1248-1101
AL 1102 Embutimento para EBI 16 e interface IF 150 1248-1102
AL 1103 Embutimento para EBI 11 ou EBI 12 e interface especialmente para pasteurização 1248-1103
AL 1105 Embutimento para EBI 11 e interface especialmente para DAC Set 1340-6096-0001
AL 1106 Embutimento para PHT 830 ou CT 830 1340-6096-0003
AL 1107 Embutimento para 7 unid. de registradores de dados EBI 12 1340-6096-0009
AL 1108 Embutimento para peças pequenas 1340-6096-0010

AL 127 Carrinho „SYSTAINER“
para o transporte fácil de Systainers

Para o transporte de cisternas
Assento fixo das cisternas no carrinho

Tipo Descrição Código
AL 127 Carrinho „Sisterna” 1248-0127
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PHT 830 pHmetro
com compensação de temperatura

• Configuração diretamente no
dispositivo usando 5 botões e
exibição
• Visor LCD gráfico com luz de fundo
• função de registro
• Temperatura compensada
• Conexão de software por IF 830,
Winlog.pro, Winlog.med,
Winlog.validation

Soluções de calibração na pág 56

Dados Técnicos
Faixa de medição de pH: 0 pH … 14 pH

mV: -1,999 … 1,999 mV
temperatura: -10 °C … +100 °C

Resolução pH: 0.01 pH;
mV: 1 mV
temperatura: 0.1 °C

Exatidão pH: ± 0.03 (± 2 pH-unidades)
temperatura: ± 0.1 °C

Memória 4.000 valores de medição
Temperatura -10 °C … +100 °C
Display 128 x 64 pixel, luz de fundo
Interface USB com “Interface HMG USB”, isolado galvanicamente
Bateria 3 Baterias Tipo AA, IEC R6, LR6, 1.5 V
Ambiente -10 °C ... +55 °C
Umidade relativa Max. < 95% (sem condensação)
Conexões Conectores BK (4-soquete de interface de pinos)
Carcaça ABS
Aula de proteção IP65
Dimensão (L x W x D) 200 mm x 95 mm x 40 mm 
Peso 290 g incl. Baterias

Medidores de pH e condutividade adequados para conjuntos de validação

CT 830 Condutivímetro 
com alcance automático

• Configuração diretamente no
dispositivo usando 5 botões e
exibição
• Visor LCD gráfico com luz de
fundo
• função de registro
• Temperatura compensada
• Conexão de software por IF 830,
Winlog.pro, Winlog.med,
Winlog.validation

Dados Técnicos
Faixa de medição 0 … 200 µS 

0 … 2,000 µS
TDS 0 …200 mg/l 
TDS 0 … 2,000 mg/l

Resolução 0.1 µS; 1 µS
Exatidão condutividade: ± 0.5 % of the measuring range

temperatura: ± 0.1 °C
Memory 4,000 measurement values
Temperatura -10 °C … +100 °C
Display 128 x 64 pixel, luz de fundo
Interface USB com “Interface HMG USB”, galvanicamente isolado
Bateria 3 Baterias Tipo AA, IEC R6, LR6, 1.5 V
Ambiente -10 °C ... +55 °C
Umidade relativa < 95% (sem condensação)
Conexões Conectores BK (4-soquete de interface de pinos)
Carcaça ABS
Classe de proteção IP65
Dimensão (L x W x D) 200 mm x 95 mm x 40 mm 
Peso 290 g incl. Batteries

Tipo Descrição Código
PHT 830 KIT 1 pHmetro com eletrodo de plástico 1340-5812
CT830 KIT Medidor de condutividade com eletrodo de plástico 1340-5835
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Eletrodo para CT 830

Soluções tampão de calibração

Vários eletrodos para PHT 830

Dados técnicos AT 830 pH K AT 830 pH G AT 830 pH E
Faixa de medição de pH 0 pH ... 14 pH 0 pH ... 14 pH 2 pH ... 13 pH
Faixa de medição de temperatura 0 °C ... +100 °C (+32 °

F ... +212 °F)
0 °C ... +100 °C (+32 °
F ... +212 °F)

+5 °C... +80 °C (+41 °F ...
+176 °F)

Eletrólito Gel Gel Referid®

Dados Técnicos AT 830 C 
Faixa de medição de condutividade 0 µS ... 500 mS 
Faixa de medição de temperatura 0 °C ... +100 °C 

(+32 °F ... +212 °F)

Tipo Descrição Código

AT 830 C 
Binder

Eletrodo plástico 1339-0660

Tipo Descrição Código

PL 4 Solução tampão padrão (DIN / NIST), pH 4,006 – 250ml 109110
PL 7 Solução tampão padrão (DIN / NIST), pH 6,865 – 250 ml 109120
PL 9 Solução tampão padrão (DIN / NIST), pH 9,180 – 250 ml 109130
KCI-250 Eletrólito de referência, solução KCl 3 mol/l – 250 ml 109705

E-Definir rastreamento Calibração padrão, 0.01 mol/KCl (6x 50 ml) 300572

AT 830 pH K Capa 
Temperatura compensada

• Material da carcaça:
plástico
• Comprimento do cabo:
150 cm
• Diâmetro: 12 mm
• Comprimento do eixo: 120
mm

Capa AT 830 C Compensação de 
temperatura

• Material da carcaça: plástico
• Comprimento do cabo: 150 cm
• Diâmetro: 12 mm
• Comprimento do eixo: 120 mm

AT 830 pH G Pasta, 
elétrodo de laboratório 

Temperatura compensada

• Material da carcaça do eixo:
vidro
• Comprimento do cabo: 100
cm
• Diâmetro do eixo: 12 mm
• Comprimento do eixo: 120
mm

Ligante de pH 830 E,
elétrodo de penetração 

Temperatura compensada
para medições em produtos semi-sólidos e 

outros materiais.

• Material da carcaça: vidro
• Comprimento do cabo: 100 cm
• Diâmetro do eixo / eletrodo: 15 mm / 5 mm
• Comprimento do eixo / eletrodo: 65 mm / 12
mm

Tipo Descrição Código

Capa AT 830 pH K Elétrodo de plástico 1339-0661
Capa AT 830 pH G Eletrodo de medição para laboratórios 1339-0662 
Capa AT 830 pH E Eletrodo de penetração 1339-0663

Frascos tampão
Soluções tampão padrão (DIN / NIST)
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TDS 3 Condutivímetro básico
Dual Display

PHX 800 pHmetro básico 
com sinal acústico

• Indicador de carga da bateria
• bateria substituível

• Desativação automática
• Indicador de carga da
bateria
• bateria substituível

Dados Técnicos
Faixa de medição 0 ... 1,999 µS 

0 … 19.99 mS
0 … 1,999 ppm 
0 … 19.99 ppt

Precisão de medição 1 µS
Resolução 1 µS
Temperatura de operação 0 °C ... +50 °C (+32 °F … 122 °F)
Temperatura de armazenamento -25 °C ... +60 °C (-13 °F … 140 °F)
Material da carcaça ABS plastic
Classe de proteção IP67
Dimensão (L x W x H) 170 x 32 x 15 mm
Peso Aproximadamente 70 g
Bateria 4 x 1.5 V A76/LR44
Durabilidade da bateria Approximately 150 hours

Tipo Descrição Código:
TDS 3 Testador básico de condutividade 1340-5831

Dados Técnicos
Faixa de medição de pH 0 pH ... 14 pH
Exatidão na medição e pH 0.1 pH
resolução de pH ±0.2 pH
Temperatura de operação 0 °C ... +50 °C (+32 °F … 122 °F)
Temperatura de armazenagem -25 °C ... +60 °C (-13 °F … 140 °F)
Material da carcaça Plástico ABS 
Classe de proteção IP65
Dimensões (L x W x H) 170 x 32 x 15 mm
Peso Aproximadamente  70 g
Bateria 1.5 V A76/LR44
Durabilidade da bateria Aproximadamente 150 horas
Desativação Automaticamente depois de 15 minutos

Tipo Descrição Código
PHX 800 Testador de pH básico 1340-5800

Cabo de interface para PHT 830 e CT 830

Tipo Descrição Código

EBI IF 830 Interface para PHT 830 e CT 830 1340-6011

EBI IF 830 
Para ler a memória do PHT 
830 e CT 830

• Conexão de software
Winlog.pro, Winlog.med,
Winlog.validation
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Monitoramento de 
Processos

EBI 25 
Wireless Datalogger System

EBI 40 
Datalogger de temperatura 
multicanal

EBI 3x0 
PDF Data Logger

Descrição

• Sistema de registro de dados por rádio para
medições de temperatura e umidade
• Outras medições podem ser integradas usando
Modbus over IP ou outros protocolos
• Alarme automático quando o limite é excedido
• Geração automática de relatórios

Description:

• Registrador de dados de temperatura para até 6 ou
12 sensores de termopar com conexão SMP
• Valores de medição atuais e curva de medição
mostrados no visor TFT multicolorido
• Com conexão USB para programação rápida e
leitura dos dados de medição

Description:

• Single-use and multi-use data loggers for 
temperature and humidity measurement

• USB connection

• Automatic PDF report generation with all 
measurement data

• Easy programming of the data loggers via the 
free online configurator at www.ebi300.com, no 
special software required

Aplicações:

• • Monitoramento contínuo de Alimentos em áreas de
resfriamento ou congelamento, Medicamentos e vacinas
em Drogarias, ensaios clínicos em laboratórios e
Armazéns

Aplicações:

• • Monitoramento de alimentos em áreas de resfriamento ou
congelamento, medicamentos e vacinas em farmácias,
ensaios clínicos em laboratórios e armazéns

Applications:

• Monitoring of food in cooling or freezing areas,
drugs and vaccine in drug stores, clinical trials in 
labs and in warehouses



Monitoring 

EBI 25
Wireless Data Logger System

EBI 40
Multi-Channel Temperature 
Data Logger

EBI 3x0  
PDF Datalogger

Description:

• Radio data logger system for temperature and 
humidity measurements

• Other measurements can be integrated using 
Modbus over IP or other protocols

• Automatic alarm when limit is exceeded

• Automatic report generation

Description:

• Temperature data logger for up to 6 or 12 
thermocouple sensors with SMP connection

• Current measurement values and measurement 
curve shown on multi-color TFT display

• With USB connection for fast programming and 
readout of the measurement data

Descrição:

• Registradores de dados de uso único e multiuso para
medição de temperatura e umidade
• conexão USB
• Geração automática de relatórios em PDF com todos
os dados de medição
• Fácil programação dos registradores de dados
através do configurador on-line gratuito em
www.ebi300.com, sem necessidade de software
especial

Applications:

• Continuous monitoring of Food in cooling or 
freezing areas, Drugs and vaccine in Drug Stores,
clinical trials in labs and in Warehouses

Applications:

• Monitoring of food in cooling or freezing areas,
drugs and vaccine in drug stores, clinical trials in 
labs and in warehouses

Aplicações:

• • Monitoramento de alimentos em áreas de resfriamento ou
congelamento, medicamentos e vacinas em farmácias,
ensaios clínicos em laboratórios e armazéns
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EBI 40 Datalogger multicanal de temperaura

O registrador de dados de temperatura multicanal EBI 40 registra temperaturas durante o monitoramento e a 
validação do processo. Os valores de medição atuais e a curva de medição podem ser lidos no visor TFT 
multicolorido. O isolamento térmico usando a caixa de isolamento térmico permite o uso do data logger em 
temperaturas muito altas. O EBI 40 é adequado para a conexão de até seis ou doze sondas de termopar.

Aplicações:
Monitoramento e validação 
de processos em:

• Incubadoras

• Refrigeradores

• Cabines
climatizadas

• Salas de armzenagem

• Estudos de transporte

• Liofilizadores etc.
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Tipo Descrição Código
TPN 611-3 Sonda de fio térmico flexível até +400 ° C, 3 m, SMP 1343-0800-0100
AN 142 Cabo de extensão, 1 m de silicone, SMP 1343-2626
AN 144 Cabo de extensão, silicone de 2,5 m, SMP 1343-2627
EBI TIB 400-01 Caixa de isolamento térmico para EBI 40 1340-6430
EBI 40-WH EBI 40 montagem na parede 1340-6431

Dados Técnicos
Faixa de medição -200 °C ... +1,200 °C (-328 °F ... +2,192 °F)
Exatidão* ±0.5 °C (a +25 °C)
Resolução 0.1 °C (0.2 °F)
Canais 6 ou 12 canais de temperatura
Taxa de amostragem Ajustável de 0,1 seg a 24 horas
Sensor Thermocouple Type K or Type T / SMP connection
Temperatura de operação 0 °C … +60 °C (0 °F ... +140 °F)
Temperatura de armazenagem 0 °C … +70 °C (+32 °F ... +158 °F)
Memória 20.000 medições por canal (máx. 240.000 

medições)
Modo de medição • Medição sem fim imediatamente

• Meça imediatamente até o final da memória
• Iniciar / parar a medição

Display TFT-display 3.5“ (324 x 240 Pixel)
Dimensões (L x W x H) 140 x 118 x 35 mm
Material da carcaça ABS + PC 
Classe de proteção IP40
Certificado Certificado de Calibração de Fábrica

* A precisão da sonda usada aumenta a precisão do dispositivo.
Por exemplo. as sondas da classe 1 da IEC 584 têm +/- 0,5 ° C entre -40 ° C ... +125 ° C.

Tipo Descrição Codigo:
EBI 40-TC-01 6-canais data logger (sem sondas) 1340-6400
EBI 40-TC-02 12-canais data logger (sem sondas) 1340-6401

EBI 40-TC Datalogger Multicanal para 
sensores de termopar tipo K e T

Wall mount EBI  40-WH 
Bracket for 35 mm cap rail

Semelhante à foto

Caixa de isolamento térmico EBI TIB 
400-01 para EBI 40

Barreira térmica robusta (aço inoxidável 
e cerâmica)

• Isolamento resistente ao calor
• Elemento substituível de vedação e refrigeração
• Fácil de transportar
• Protege o EBI 40 por 2 horas a + 250 ° C

(+482 °F)
• Dimensões (com alças dobradas):

247 x 210 x 131 mm

Accessórios para EBI 40

AN 142 Extension cable,  
1 m silicone, SMP 
AN 144  Extension 

cable, 2.5 m,  silicone, 
SMP

AN 141 Adapter cable, 1 m 
silicone (SMP/Lemo size 0)
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EBI 25 Datalogger Wireless System

O sistema EBI 25 para monitoramento sem fio de temperatura, umidade e outras medições garante que 
mercadorias perecíveis sejam produzidas e armazenadas nas condições certas o tempo todo. Outras 
medições podem ser integradas usando o Modbus sobre IP.

Benefícios:
• Monitoramento

contínuo

• Evita a perda de
produtos

• Intervenção rápida antes que
seja tarde demais

• Documentação automática

• Acesso mundial aos dados
de medição

• Manuseio fácil, bateria
substituível pelo usuário
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Especificações técnicas gerais: válidas para todos os tipos de registradores de dados EBI 25 *
Resolução: temperatura 0.1 °C (0.2 °F) em faixa de -99.9 °C ... +199.9 °C (-147.8 °F ... +391.8 °F) 

1 °C (2 °F) da faixa de medição restante
Resolução: umidade
(apenas registradores de dados de umidade)

0.1% UR

Memoria 288 valores de medição (por canal)
Taxa de amostragem 1 min. para 24 horas, ajutavel
Radio frequencia 868 MHz in EU
Battery 3.6 V lithium (user replaceable)
Durabilidade da bateria Up a 2 anos, dependendo da taxa de medição e transmissão
Temperatura de armazenamento -40 °C ... +85 °C (-40 °F ... +185 °F)
Temperatura de operação -30 °C ... +60 °C (-22 °F ... +140 °F)
Modo de medição Medição sem fim
Material da carcaça ABS 
Peso Approximately 65 g
* Encontre os dados técnicos exatos de cada tipo de registrador de dados EBI 25 nas próximas páginas.

EBI 25 dataloggers 
• Medição precisa de temperatura e
umidade (depende do tipo de
registrador)

• Alcance muito grande de até 500 m
em campo livre

• máx. Alcance de 100 m em edifícios
(dependendo do tecido do edifício)

• Longa duração da bateria

• Instalação         fácil

Estação base: IF 400 interface

• Coleta e armazena os dados de
todos os registradores de dados
EBI 25 conectados
• Conexão de até
Possível 50 loggers por interface
• Armazena até 576 medições
por registrador
• Conexão direta de qualquer
número de interfaces a um PC
ou à rede
• Alarme sonoro (com caixa de
alarme opcional)

Possibilidade de incorporação de 
outras medições:

• Pressão diferencial
• CO2

• Partículas
• Demanda de

energia
• Muitos outros

Software de avaliação:

Winlog.web e Winlog.wave

Winlog.wave: versão básica para 
uso local do PC. Winlog.web: 
versão profissional para uso 
baseado na Internet e em rede 
local.

Encontre mais informações na 
página 84.
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Dados Técnicos
Faixa de medição -30 °C ... +60 °C (-22 °F ... +140 °F)
Exatidão ±0.5 °C at -20 °C ... +40 °C  

(±0.9 °F at -4 °F ... 104 °F) 
±0.8 °C (±1.4 °F)  
para a faixa de medição restante

Sensor NTC
Classe de proteção IP67
Dimensões (L x W x H) 95 x 48 x 27 mm
Certificado de Calibração de Fábrica -20 °C e 0 °C

Tipo Descrição Código
EBI 25-T Registrador de temperatura sem fio (com sensor interno) 1340-6200A

EBI 25-T Datalogger Wireless Temperatura 
com sensor de temperatura interno

EBI 25-TE Datalogger Temperatura Wireless 
com sonda externa

Dados Técnicos
Faixa de medição -40 °C ... +85 °C (-40 °F ... +185 °F)
Exatidão ±0.5 °C  

-20 °C ... +40 °C (±0.9 °F a 4 °F ... 104 °F)
±0.8 °C 
-30 °C ... -20 °C / +40 °C ... +60 °C 
(±1.4 °F a -22 °F ... -4 °F / +104 °F ... +140 °F)
±1.5 °C 
-40 °C ... -30 °C / +60 °C ... +85 °C 
(±2.7 °F a -40 °F ... -22 °F / +140 °F ...+185 °F)

Sensor NTC
Sonda Ø  3.8 mm, L = 65 mm, with 2 m PUR cabo
Classe de proteção IP67
Dimensões (L x W x H) 95 x 48 x 27 mm (sem sonda)
Certificado de Calibração de Fábrica -20 °C e 0 °C

Tipo Descrição Código
EBI 25-TE Registrador de temperatura sem fio (com sonda externa) 1340-6201A
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Dados Técnicos
Faixa de medição -200 °C ... +199.9 °C (-328 °F ... +391.8 °F)
Exatidão* ±2 °C (-200 °C ... -100 °C) 

±0.5 °C  
(-100 °C ... -20 °C and +60 °C ... +199.9 °
C)  ±0.4 °C (-20 °C ... +60 °C) 

Sonda Ø  5 mm, L = 50 mm, com 3 m PTFE cabo
Conexão de sonda Pasta, série 620
Sensor Pt 1000
Classe de proteção IP67
Dimensões (L x W x H) 135 x 48 x 27 mm (sem sonda)
Certificado de calibração de fábrica -80 °C, 0 °C e +134 °C

* A precisão se aplica somente ao usar uma sonda ajustada

Tipo Descrição Código
EBI 25-TX Datalogger de temperatura (com sonda TPX 25-3)** 1340-6204A
EBI 25-TX Datalogger de temperatura (sem sonda) 1340-0025
TPX 25-3 Pt 1000 sonda para EBI 25-TX, 3 m 1341-0025
TPX 25-5 Pt 1000 sonda para EBI 25-TX, 5 m 1341-0026
TPX 25-7,5 Pt 1000 sonda para EBI 25-TX, 7,5 m 1341-0027
TPX 25-10 Pt 1000 sonda para EBI 25-TX, 10 m 1341-0028

EBI 25-TX Datalogger Wireless Temperatura 
para altas e baixas temperaturas

** Certificado de calibração válido apenas para o registrador e a sonda.

Dados Técnicos 
Faixa de medição: temperatura -30 °C ... +60 °C (-22 °F ... +140 °F)
Faixa de medição: umidade 0% UR ... 100% UR
Precisão: temperatura ±0.5 °C  

-20 °C ... +40 °C (± 0.9 °F a -4 °F ... 104 °
F)±0.8 °C (±1.4 °F) 
para a faixa de medição restante

Precisão: umidade ±3 % UR (10 % ... 90 %)
Sensor NTC para sensor de temperatura / capacidade de umidade
Classe de proteção IP20
Dimensões (L x W x H) 124 x 48 x 27 mm (com sonda) 
Certificado de calibração de fábrica 0 °C e +20 °C

Tipo Descrição Código
EBI 25-TH Registrador de temperatura / umidade sem fio 1340-6202A
AH 100 PTFE filtro para EBI 25-TH 1340-5627
AH 300 Filtro sinterizado de aço inoxidável para EBI 25-TH 1340-5625

EBI 25-TH Datalogger Wireless Temperatura / 
Umiddade
com sensor de umidade externo

Em www.ebro.com, você encontrará tampas de filtro 
correspondentes para proteção do sensor.
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Kits e Acessórios para EBI 25

Dados Técnicos
Classe de Proteção IP67
Dimensions 
(L x W x H)

170 x 80 x 68 mm

Dados Técnicos
Tensão de alimentação 100 a 250 V AC
máx. comutado
alimentação

8A, 30V DC / 250V 
AC

Dimensões 
(L x W x H)

120 x 80 x 55 mm

Dados Técnicos
Tensão de alimentação 24 V DC
Sonoridade 92 dB
Classe de proteção IP65
Dimensões
(L x W x H)

120,5 x 91 x 91 mm

AL 250 – Caixa de Proteção para EBI 25 
TE e TX

Protege o data logger da água da 
mangueira, como é o caso na limpeza de 
locais de produção. Conteúdo da 
entrega:Incl. Material de montagem, modelo 
de broca, suporte para registrador EBI 
25.EBI 2 AB-2 – Caixa de alarme para
conectar-se à interface IF 400 Se você
preferir ser informado sobre uma violação
do limite, feche a caixa de alarme na
estação base IF 400. Dependendo da
configuração do software, você receberá
um alarme por meio desta estação base ou
dos registradores. A caixa de alarme possui
um contato de comutação sem potencial
usado para conectar dispositivos adicionais
para alarmar. Conteúdo da entrega:Incl.
Material de montagem AL 251 -
combinação de luz de flash e campainha
laranjaVocê pode conectar a combinação
LED / campainha ao contato sem potencial
da caixa de alarme para alarme visual em
caso de violação do limite.Conteúdo da
entrega: A fonte de alimentação e o cabo
de conexão não estão incluídos.
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Tipo Código
AG 152 Suporte de parede para datalogger EBI 25 1340-6215
AL 250 Caixa de proteção para EBI 25 TE e TX 1248-0250
EBI 2 AB-2 Caixa de alarme para conectar com a interface IF 400 1613-1301
AL 251 Combinação de luz de flash laranja e campainha 1340-6233
AL 252 Alimentação 24V para AL 251 Flash – Luz 1220-0355
EBI IF 400 Interface para EBI 25 datalogger 1340-6210
AL 116 Antena externa 1340-6211
AL 120 PS Alimentação 12 V para Interface IF 400 – para substituição 1220-0350
Winlog.web Software de Avaliação baseado na Web - Solução de Servidor 1340-2390
Bateria Bateria para EBI 25 data logger 1100-0121

Dados Técnicos
Classe de Proteção IP20
Dimensões
(sem
Antena) 
(L x W x H)

150 x 180 x 45 mm

Temp. de 
Operação

-25 °C …+50 °C

USB-
Conexão

Tipo B 100 mA  
USB 1.1

LAN-
Conexão

Ethernet 10 / 100

Dados Técnicos
Material ABS
Dimensões
(L x W x H)

150 x 180 x 45 mm

Technical Data
Cable length 3 m

Dimensions 
(L x W)

110 x 255 mm

EBI IF 400 – Interface for EBI 25 data 
logger

A interface funciona como uma interface 
de comunicação entre o registrador de 
dados EBI 25 e o software Winlog.wave ou 
Winlog.web Conteúdo da entrega: Antena, 
Fonte de Alimentação, Cabo USB.AG 152 
– Suporte de parede para EBI 25 data
logger

O AG 152 é usado para conexão simples 
e segura dos registradores de dados EBI 
25. Conteúdo da entrega: Fixação do
madeireiro, Ferramenta de abertura,
Material de montagem (fita dupla face,
parafusos, cavilha, abraçadeiras).

AL 116 – Antena externa para conectar 
com IF 400

Instale a antena na área molhada e 
aumente o alcance. Conteúdo da 
entrega:Material de montagem 
(parafusos / cavilha).

Descrição

69



Monitoramento de Processos   |  EBI 3x0 PDF Dataloggers

Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1488 Sala 13 - Vila Nova, Campinas - SP, 13073-221 Tel: +55 (19) 3243-3610   +55 (19) 3243-3732 
contato@rigorautomacao.com.br   www.rigorautomacao.com.br

EBI 3x0 PDF Dataloggers

Monitoramento Cadeia do Frio
Os registradores de dados fáceis de usar com conexão USB monitoram a temperatura e / ou a umidade 
durante o transporte e armazenamento de mercadorias sensíveis, como remédios, alimentos, soros, etc. Os 
relatórios de medição são criados automaticamente como arquivos PDF quando você conecta o registrador a 
um PC.

Os registradores de dados PDF EBI 300 e EBI 310 são adequados para multiuso, os registradores EBI 330 
são versões de uso único, que podem ser encomendadas pré-configuradas e são usadas especialmente ao 
devolver um registrador de uso múltiplo mais caro ao remetente após a remessa ser difícil. Entre em contato 
conosco para mais informações.
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Programa | Medição
• Programação do registrador com a ajuda do configurador online gratuito em www.ebi300.com ou,

opcionalmente, através do software ebro Winlog.basic, Winlog.light ou Winlog.pro

• Defina limites opcionais e comece a registrar os dados de medição

Conexão | Leitura
• Conexão do logger a qualquer PC via porta USB

• Geração automática de um relatório em PDF com todos os dados importantes
de medição

Avaliar | Arquivo
• Armazene, salve ou envie por e-mail o relatório em PDF

• Processamento adicional dos dados de medição com o software Winlog.basic, Winlog.light ou Winlog.pro

Benefícios
• Conexão USB direta
• Geração automática de relatórios em PDF
• Programável em www.ebi310.com, nenhum
software especial para programação e leitura é
necessário, mas está disponível
• Indicação do status do alarme via LED piscando
• Integridade de dados
• Em conformidade com a FDA 21 CFR Part 11,
DIN EN 12830 e ATP
• Os registradores de dados ajudam você a cumprir
as BPF e VO (EG) 37/2005
• Atualizações gratuitas de firmware em seu local via
software
• Excelente relação custo / benefício

Interface digital
• Interface digital entre registradores e sondas externas
(na EBI 300 TE, EBI 300 TH, EBI 310 TE, EBI 310 TH, EBI 310 DI e EBI 310 TX).

• O data logger funciona como coletor de dados com sensor interno opcional

• Troca fácil das sondas externas, por exemplo para calibração: remova e envie a sonda,
conecte a sonda de substituição, meça!

• Não é necessária calibração do coletor de dados, se a sonda interna não for usada!
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Qual registrador de dados PDF do EBI 310 é o correto para a sua 
aplicação?
Todo registrador de dados PDF EBI 3x0 possui as propriedades mencionadas acima. Dependendo da 
aplicação, reivindicação e sua bolsa, existem requisitos diferentes para os quais temos os dispositivos 
certos. A seguinte visão geral ajudará a tomar a decisão.
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Aplicações

Monitoramento de temperaturas profundas ✓ ✓ ✓*

Monitoramento de altas temperaturas ✓ ✓*

Monitoramento de umidade ✓

Monitoramento de armazenamento ✓ ✓ ✓ ✓* ✓

Monitoramento de transporte ✓ ✓ ✓ ✓* ✓

Monitoramento de processos ✓ ✓* ✓

Uso no gelo seco ✓

Canais de Medição

Canal de temperatura interna ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Canal de temperatura externa 1 1 2 * 1

Cabo sensor ✓ ✓ ✓*

Alta precisão (Pt 1000) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Canal de umidade ✓

Uso

Multi-uso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Certificado de calibração

Incluindo certificado de calibração de fábrica ✓ ✓ ✓ ✓* ✓

Outras características

Display ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alarmes muito flexíveis (5 limites e MKT) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alta capacidade de memória (120.000 medições) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* com sensores conectados e intercambiáveis
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EBI 310 MultiUso PDF Datalogger 
Versão de alta precisão

Tipo Descrição Código
EBI 300-WM2 Suporte de parede para EBI 300 / 310 1340-6341
EBI 300 WM3 Suporte de transporte para EBI 300 / 310 1340-6344

Acessórios para o EBI 310, EBI 310 TE, EBI 310 DI, 
EBI 310 TX e EBI 310 TH

EBI 300-WM2 Suporte de parede para EBI 300 / 310 Suporte de transporte EBI 300 WM3 
para EBI 300/310 em aço inoxidável

Especificações técnicas gerais: válidas para todos os tipos de registradores de dados EBI 310 *
Capacidade da memória 120.000 medições
Alarme 5 faixas
Criação PDF PDF/A 1b
LED Sim (vermelho e amarelo)
Temperatura de armazenagem -40 °C ... +85 °C (- 40 °F ... +185 °F)
Taxa de amostragem 1 s … 24 h
Modos de medição • Medição sem fim

• Iniciar / Parar
• Medição até o final da memória
• Comece com a tecla pressionada

Display Valor, MIN / MAX, até o fim da memória, alarme Ligado / Desligado
Atraso máximo de início 72 h
Material da Carcaça Polycarbonato
Certificado Certificado de Calibração de Fábrica
Normas DIN EN 12830
* Encontre os dados técnicos exatos de cada tipo de registrador de dados EBI 310 nas próximas páginas.

Dados Técnicos
Faixa de medição / 
temperatura de operação

- 30 °C … +75 °C (- 22 °F ... +167 °F)
Ao conectar uma sonda externa, a faixa de
medição de temperatura pode ser estendida.

Exatidão ± 0.2 °C (- 30 °C … +30 °C / - 22 °F ... +86 °F) 
± 0.5 °C para a faixa de medição restante

Sensor PT 1000
Resolução 0.1 °C
Dimensões (L x W x H) 80 x 33 x 14 mm
Classe de proteção IP65
Bateria Pilha de botão de lítio (CR 2450), 3 V
Durabilidade da bateria Até 2 anos, dependendo das aplicações
Certificado de calibração de fábrica -20 °C, 0 °C e +60 °C

Tipo Descrição Código
EBI 310 Alta Precisão PDF Datalogger 1340-6331A
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EBI 310 TE Registrador de dados PDF multiuso com 
sonda de temperatura de precisão externa
Medição de altas e baixas temperaturas

EBI 310 DI Registrador de dados USB multiuso 
para medições de gelo seco
Medições precisas de temperatura em gelo seco

• Medição simultânea da 
temperatura central e da 
temperatura ambiente
• Sonda de temperatura interna 
utilizável adicionalmente

• Bateria adicional permite o 
uso em gelo seco
• Sonda de temperatura interna 
utilizável adicionalmente

Dados Técnicos
Faixa de medição de temperatura externa -200 °C … +250 °C (- 328 °F ... +482 °F)
Faixa de medição de temperatura 
interna / temperatura de operação

-30 °C … +75 °C (- 22 °F ... +167 °F)

Exatidão (interna) ± 0.2 °C (- 30 °C … + 30 °C / - 22 °F ... +86 °F) 
± 0.5 °C para a faixa de medição restante

Exatidão (externa) ± 2.0 °C (- 200 °C … -100 °C / - 328 °F ... - 148 °F) 
± 1.0 °C (- 100 °C … -20 °C / - 148 °F ... - 4 °F) 
± 0.2 °C (- 20 °C … + 60 °C / - 4 °F ... +160 °F) 
± 0.5 °C (+60 °C … + 250 °C / +160 °F ... +482 °F)

Sonda Pt 1000,  Aço inoxidável, Ø 5 mm, L = 50 mm
Cabo   PTFE, L = 1 m, à prova d'água, óleo e alimentos seguros
Resolução 0.1 °C
Dimensões (L x W x H) 91 x 33 x 14 mm
Classe de proteção IP65
Bateria Célula de Lithium (CR 2450), 3V
Durabilidade da bateria Até 2 anos, dependendo das aplicações
Certificado de calibração de fábrica -80 °C, 0 °C, +60 °C e +134 °C

Tipo Descrição Código
EBI 310 TE Registrador de dados PDF com sonda 

de temperatura de precisão externa
1340-6337A

TPX 220 Sonda de substituição para EBI 310 TE 1341-6332A
TPX 220-3 Sonda de substituição com cabo de 3 m para EBI 310 TE 1341-6332-0100A

Dados Técnicos
Faixa de medição de temperatura 
externa / temperatura de operação

-85 °C … +50 °C (- 121 °F ... +122 °F)

Faixa de medição de 
temperatura interna

-30 °C … +75 °C (- 22 °F ... +167 °F)

Precisão (interna) ± 0.2 °C (- 30 °C … + 30 °C / - 22 °F ... +86 °F) 
± 0.5 °C para a faixa de medição restante

Precisão (externa) ± 1.0 °C (- 85 °C … -20 °C / - 121 °F ... - 4 °F) ± 0.2 °
C (- 20 °C … + 50 °C / - 4 °F ... +122 °F)

Sonda Pt 1000, Aço inox, Ø 5 mm, L = 50 mm
Cabo PTFE, L = 60 cm, à prova d'água, óleo e alimentos seguros
Resolução 0.1 °C
Dimensões (L x W x H) 100 x 33 x 14 mm
Classe de proteção IP65
Bateria Célula de botão de lítio no registrador, bateria de 

lítio na sonda, ambas variáveis pelo usuário
Durabilidade da bateria 10 transportes de até 100h cada
Certificado de calibração de fábrica -80 °C e 0 °C

Tipo Descrição Código
EBI 310 DI PDF Registrador de dados para medições de gelo seco 1340-6338A
TPX 250 Sonda de substituição para EBI 310 DI 1341-6333A
AL 118 Troca de bateria definida para TPX 250 1100-0126

74



EBI 310 TH

Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1488 Sala 13 - Vila Nova, Campinas - SP, 13073-221 Tel: +55 (19) 3243-3610   +55 (19) 3243-3732 
contato@rigorautomacao.com.br   www.rigorautomacao.com.br

Process  Monitoring    |  EBI 3x0 PDF Data Loggers

EBI 310 TH Registrador de dados PDF multiuso com
sonda externa de umidade e temperatura
Monitoramento de umidade relativa em armazéns e durante transportes

EBI 310 TX Registrador de dados PDF multiuso com
adaptador de temperatura de dois canais
Monitoramento da temperatura nos armazenamentos e durante o transporte, 
monitoramento do processo

Você pode encontrar tampas de filtro 
adequadas para sensores de umidade 

on-line em www.ebro.com

• • Sonda de temperatura interna
utilizável adicionalmente

• Até duas sondas
intercambiáveis podem ser
conectadas; não incluído,
consulte a página seguinte
• Sonda de temperatura interna
utilizável adicionalmente

EBI 310 TX sensores permutáveis

Dados Técnicos
Faixa de medição de temperatura / 
temperatura de operação

-30 °C … +75 °C (- 22 °F ... +167 °F)

Precisão (interna) ± 0.2 °C (- 30 °C … + 30 °C / - 22 °F ... +86 °F) 
± 0.5 °C para a faixa de medição restante

Precisão (externa) ± 0.5 °C (0 °C … + 60 °C / +32 °F ... +140 °F) ± 
0.8 °C para a faixa de medição restante

Sonda temperatura Pt 1000
Umidade da faixa de medição 0% UR … 100% UR
Exatidão umidade ± 2% entre 10% UR … 90% UR (a 25 °C / +77 °F) ± 

4% para a faixa de medição restante
Sonda umidade capacitivo
Resolução de temperatura 0.1 °C
Resolução de umidade 0.1% UR
Dimensões (L x W x H) 129 x 33 x 14 mm
Classe de proteção IP20
Bateria Lithium célula (CR 2450), 3V
Durabilidade da bateria Até 2 anos, dependendo das aplicações
Certificado de calibração de fábrica 0 °C e +20 °C; 32.8% e 75.4% UR

Tipo Descrição Código
EBI 310 TH Registrador de dados PDF com sonda de umidade externa 1340-6336A
TPH 500 Sonda de substituição para EBI 310 TH 1341-6337A
AH 100 Filtro PTFE 1340-5627
AH 300 Filtro sinterizado de aço inoxidável 1340-5625

Dados Técnicos
Faixa de medição de 
temperatura externa

-200 °C … + 400 °C (- 328 °F ... +752 °
F), depende do tipo de sonda

Faixa de medição de temperatura 
interna / temperatura de operação

-30 °C … +75 °C (- 22 °F ... +167 °F)

Precisão (interna) ± 0.2 °C (- 30 °C … + 30 °C / - 22 °F ... +86 °F) 
± 0.5 °C para a faixa de medição restante

Sonda Pt 1000
Resolução 0.1 °C
Dimensões (L x W x H) 111 x 33 x 14 mm
Classe de proteção IP65
Bateria Lithium botão (CR 2450), 3V
Durabilidade da bateria Até 2 anos, dependdendo das aplicações
Certificado de calibração de fábrica -200 °C, 0 °C e +400 °C

Tipo Descrição Código
EBI 310 TX PDF Datalogger com adaptador de temperatura 

de dois canais
1340-6339A

TPX 310 Adaptador de substituição para EBI 310 TX 1341-6335A
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Tipo Descrição Código
TPX 310-P1 Sensor externo para EBI 310 TX 1341-6338
TPX 310-P2 Sensor externo para EBI 310 TX 1341-6339
TPX 310-P3 Sensor externo para EBI 310 TX 1341-6340
TPX 310-P4 Sensor externo para EBI 310 TX 1341-6341
TPX 310-P5 Sensor externo para EBI 310 TX 1341-6342
TPX 310-P6 Sensor externo para EBI 310 TX 1341-6343
TPX 310-P7 Sensor externo para EBI 310 TX 1341-6344

Sondas intercambiáveis para EBI 310 TX

Temperatura Exatidão
-200…-100 °C -328…-148 °F 1.7 °C
-100…-20 °C -148…-4 °F 1.2 °C
-20…+60 °C -4…+140 °F 1.0 °C
+60…+200 °C +140…+392 °F 1.7 °C

Temperatura Exatidão
-50…+60 °C -58…+140 °F 0.6 °C
+60…+180 °C +140…+356 °F 0.9 °C

Temperatura Exatidão
-50…+60 °C -58…+140 °F 0.5 °C
+60…+180 °C +140…+356 °F 0.8 °C

Temperatura Exatidão
+100…+250 °C +212…+482 °F 1.1 °C
+250…+400 °C +482…+752 °F 1.4 °C

Temperatura Exatidão
-50…-20 °C -58…-4 °F 0.5 °C
-20…+60 °C -4…+140 °F 0.6 °C
+60…+180 °C +140…+356 °F 0.8 °C

Temperatura Exatidão
-50…+60 °C -58…+140 °F 0.7 °C
+60…+180 °C +140…+356 °F 1.0 °C

Temperatura Exatidão
-50…+60 °C -58…+140 °F 0.9 °C
+60…+180 °C +140…+356 °F 1.1 °C

TPX 310-P1
• Faixa de medição: 

-200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °
F)

• Agulha: L = 45 mm, Ø = 5 mm de ponta 
• Cabo: PTFE, L = 3 m

TPX 310-P2
• Faixa de medição: 

-50 °C ... +180 °C (-58 °F ... +356 °F)
• Sonda: L = 130 mm, Ø = 3 mm de 

ponta
• Cabo: PTFE, L = 3 m

TPX 310-P3
• Faixa de medição: 

-50 °C ... +180 °C (-58 °F ... +356 °F)
• Sonda: L = 130 mm, Ø = 3 mm, de 

ponta
• Cabo: PTFE, L = 1 m

TPX 310-P4
• Faixa de medição: 

+100 °C ... +400 °C (+212 °F ... +752 °F)
• Cabo: L = 50 mm, Ø = 1.5 mm, de ponta
• Cabo: envolto em metal, L = 3 m, não é 

impermeável

TPX 310-P5
•  Faixa de medição: 

-50 °C ... +180 °C (-58 °F ... +356 °F)
• Sonda: L = 130 mm, Ø = 3 mm, 

ponta
•  Cabo: PTFE, L = 5 m

TPX 310-P6
• Faixa de medição: 

-50 °C ... +180 °C (-58 °F ... +356 °F)
•  Sonda: L = 130 mm, Ø = 3 mm, 

ponta
•  Cabo: PTFE, L = 7.5 m

TPX 310-P7
•  Faixa de medição

-50 °C ... +180 °C (-58 °F ... +356 °F)
•  Sonda: L = 130 mm, Ø = 3 mm, 

ponta
•  Cabo: PTFE, L = 10 m
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www.EBI310.com em novo desenho

Fácil de usar

Start

Informação

Sobre o Data Logger e 

os aplicativos.

Configuração

Configure seu PDF- datalogger 

e program vi Windows™ PC.

Simplea e limpo

Também utilizável com 

smartphone ou tablet.

Conectar Inspecionar
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Software
ebro® oferece exatamente o software que você precisa:
• Software de avaliação para qualquer aplicativo:
Winlog.pro

• Software de avaliação para registradores de dados EBI 25:
Winlog.web

• Software de avaliação para aplicações farmacêuticas e médicas:
Winlog.med e Winlog.validation
Software/Características Winlog.pro Winlog.med Winlog.validation Winlog.web
Gravação acionada por evento l l l l

Cálculos de script l l

Scripts do sistema l

Gerenciamento de imagens l l

Medida em gráficos l

Cursor l l l

Cálculos em tempo real l l l l

Faixas l l l

Cálculos baseados em intervalos l l l

Estatísticas por Intervalo l l l

Eixo de tempo relativo l

Configurações l  l(2)  l(2)

Firmware-Update l l l l

Importar  l(1) 

Calibração l l l

Geração automática de nome de arquivo l

21 CFR Part 11 l l l l

Administração do usuário l l l l

Trilha de Auditoria l l l l

Recursos avançados de gráficos l

Suporte para vários documentos l l l

Exportar (Excel, PDF) l l l l

Logotipo customizável da empresa l l l l

Suporte Wireless l l l l

Canal 2D l l l

Canal 3D l

Verificação de rotina  l(3) l l

Validação  l(3) l

Administração da Unidade l l l l

Medições divididas l l l

Gerenciamento Avançado de 
Alarmes (Zonas)  l(5)

App Winlog.mobile l

IQ/OQ l l l

(1)  Winlog.validation
(2)  Baseado em

modelo

(3) Manual
(4) Desde V2.5
(5) EBI 310

somente

(6) Desde V2.6
(7) Desde V3.3
(8) Desde V3.5

(9)Desde V2.8
Desde

(10) ce V3.7



Tipos de registradores suportados Winlog.pro Winlog.med Winlog.validation Winlog.web

EBI 10 l l l

EBI 11 l l l

EBI 12 l(9) l(10) l(10)

EBI 16  l(8)  l(8)

EBI 20 l  l(7)  l(7)

EBI 25 l

EBI 40 l  l(7)  l(7)

EBI 100 l l l

EBI 310  l(6)  l(7)  l(7)

CT 830 l l l

PHT 830 l l l

Requisitos de sistema Winlog.pro Winlog.med Winlog.validation Winlog.web

Windows 7 / 32 bit l l l l

Windows 7 / 64 bit l l l l

Windows 8 / 32 bit l l l l

Windows 8 / 64 bit l l l l

Windows 10 / 32 bit l l l l

Windows 10 / 64 bit l l l l

Memória ≥ 1GB ≥ 1GB ≥ 1GB ≥ 4 GB 

Memória do disco rígido ≥ 300 MB ≥ 1 GB ≥ 1 GB ≥ 20 GB

CD/DVD Drive l l l l

Resolução da tela ≥ 1024x768 ≥ 1024x768 ≥ 1024x768 ≥ 1024x768

Processador Pentium 1GHz+ Pentium 1GHz+ Pentium 1GHz+ Dual Core  
2 GHz+

Mercados Winlog.pro Winlog.med Winlog.validation Winlog.web

Alimentos l l

Indústria l l l

Farmacêutica l l l

Médica l l l l

Linguagens Disponíveis Winlog.pro Winlog.med Winlog.validation Winlog.web

Inglês l l l l

Françês l l l l

Italiano l l l l

Espanhol l l l l

Chines l l l l

Japonês l l l

Coreano l l l

Português l l

Grego l l

Tcheco l l l l

Sueco l l l

Holandês l l l

Alemão l l l l

Turco l l

Polones l l

Noruegues l l
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Simplificação e suporte na qualificação do 
sistema de medição

Vantagens
• Instalação fácil
• Programação simples dos registradores de dados, sem necessidade de 
conhecimento prévio
• Geração de relatórios abrangente e específica para o cliente
• Adequado para todas as aplicações
• Segurança através da conformidade da FDA 21 CFR Parte 11

Você pode comprá-los para o tipo de software específico adicionalmente.
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Software  |  Simplificação e suporte na qualificação do sistema de medição

Qualificação de Design (DQ)
Geralmente é necessário determinar para qual aplicação um dispositivo ou instrumento de medição está 
sendo comprado. A Qualificação de Design prova isso exatamente. Ao mesmo tempo, é necessário observar 
quais departamentos devem ser levados em consideração durante a compra.

Qualificação de Instalação (IQ)
Depois de decidir por um tipo de dispositivo de medição, ele deve ser colocado em operação. Portanto, 
diferentes exames devem ser feitos. Em primeiro lugar, a qualificação da instalação é necessária. Durante 
esta fase, está sendo examinado se todas as peças importantes para a instalação estão lá e atendem aos 
requisitos apropriados. Posteriormente, as etapas relevantes para o sistema durante a instalação serão 
documentadas. Ao usar o QI, uma instalação segura é garantida. O sistema está pronto para uso. 

Qualificação de Operação (OQ)
Agora, o exame é realizado para verificar se o sistema de medição ebro funciona como você deseja. Durante 
a qualificação da operação, todas as etapas relevantes de trabalho ou medição estão sendo examinadas e 
documentadas. A qualificação da operação testa todas as funções do sistema com cuidado. Após uma 
Qualificação de Operação bem-sucedida, o sistema está pronto para uso.

Qualificação de Processos (PQ)
O final da qualificação do sistema é a qualificação do processo. Durante a qualificação do processo, todos os 
parâmetros para as tarefas específicas de medição estão sendo definidos, examinados e documentados. 
Para facilitar o uso e o suporte durante a Qualificação do sistema de medição, oferecemos documentos de 
QI / OQ nos formatos word e excel. Você pode solicitar os respectivos documentos IQ / OQ para os tipos de 
software específicos. (veja as páginas seguintes)

Disponível para:
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Software de Avaliação para Qualquer Aplicação

Winlog.pro
Para a programação e leitura dos registradores de dados ebro® e para a avaliação dos valores medidos, 
o ebro® oferece o software profissional Winlog.pro.

Benefícios
• Instalação fácil

• Fácil programação dos registradores de dados,
sem necessidade de conhecimento prévio
• Geração de relatórios abrangente e personalizada

• Adequado para todas as aplicações

• Segurança em conformidade com o FDA 21 CFR
Part 11

Geração extensa de relatórios
O software torna fácil gerar relatórios padrão e 
personalizados:

• Relatório compacto e unilateral (1)

• Relatório detalhado de várias páginas (2)

• Relatório tabular com os valores de medição (3)

• Possibilidade de inserção do logotipo da sua
empresa (4)

• Exportar dados para o Microsoft Excel® e PDF (5)

• Possibilidade de integração de fotos e gráficos
(somente Winlog.pro) (6)
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Tipo Descrição Código
Winlog.pro Software de avaliação profissional 1340-2355
IQ/OQ Winlog.
pro

Qualificações de Instalação e Operação para Winlog. 
pro

1340-2286

Winlog.pro 
Professional 
software
• Permite monitoramento em tempo real com registradores de dados 
sem fio

• Editor de fórmulas para calcular o valor F0 da umidade absoluta, o 
valor PE etc.

• Exibir a linha do tempo absoluta ou relativa

• Definição personalizada de áreas individuais possíveis (com suas 
próprias estatísticas e cálculos)

• Incluindo ferramenta de calibração para registradores de dados

• Integração de fotos e gráficos em relatórios possíveis

• Documentação IQ / OQ para qualificar o sistema está disponível

Requisitos dosistema
Para que o software possa ser executado no seu 
computador com qualquer problema, ele deve atender aos 
seguintes requisitos:

Requisitos de hardware:
• Velocidade do processador de pelo menos 1 GHz
• Pelo menos 1 GB de memória de trabalho
• Pelo menos 1 GB de espaço livre no disco rígido
• USB (Universal Serial Bus)

Requisitos de software: Sistema 
operacional Microsoft®
• Windows 8 (32 Bit e 64 Bit)
• Windows 10 (32 Bit e 64 Bit)
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Software de avaliação para Dataloggers EBI 25 

Winlog.web
Para programação e leitura de registradores de dados EBI 25, bem como para avaliar os valores de 
medição. O software coleta e avalia automaticamente dados e alertas, se necessário.

Functionalidade
O inovador sistema EBI 25 monitora sem fio, 
transmite os dados em tempo real para uma 
interface (estação base) e daí para o servidor ou PC 
desejado.

Assim que uma temperatura, umidade ou qualquer 
outra medida exceder um limite definido pelo 
usuário, um alarme é imediatamente enviado por e-
mail.

Visão geral gráfica rápida de todos os pontos de medição, incluindo uma imagem ou vista da planta:

Software de gerenciamento de 
medidas: Winlog.web

Série dataloggers 
EBI 25

Estação base:
IF 400 interface

Local de trabalho

•Impressão
• Distribuição de email

USB cabo / 
 Ethernet

Conexão para 
alarme visual 
e sonoro

Medição sem fio Transmissão em tempo real para uma interface Avaliação no PC

Encontre a Família de Dataloggers EBI 25 na página 64.
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Tipo Descrição Código.
Winlog.web Software de avaliação (versão para servidor baseada na web) 1340-2390
IQ/OQ Winlog.
web

Qualificação de Instalação e Qualificação de 
Operação para Winlog.web

1340-2290

Winlog.web
Internet versão profissional e 
uso baseado em rede local

• Solução cliente / servidor baseada na Web: os dados de medição 
podem ser avaliados em todos os PCs e smartphones via Internet ou 
conectados à rede local

• Gerenciamento de alarmes muito flexível e amplo: notificações de 
alarme sob condições definidas pelo usuário, notificação de alarme 
por e-mail; alarme visual e sonoro através da interface gráfica do 
usuário

• Conexão da interface IF 400 via USB e Ethernet

• Funcionalidade de segurança de dados do FDA 21 CFR Parte 11

• Gerenciamento de conjuntos de dados maiores

• Documentação IQ / OQ para qualificar o sistema está disponível

Requisitos do Sistema
Para permitir que o software funcione sem 
problemas, o computador deve atender aos 
seguintes requisitos:

Requisitos de hardware:
• Velocidade do processador no mínimo 2 GHz
• Memória de trabalho 4 GB
• 20 GB de espaço livre no disco rígido
• USB 2.0

Requisitos de software: Sistema operacional 
Microsoft®
• Windows 8 (32 Bit e 64 Bit)
• Windows 10 (32 Bit e 64 Bit)

Requisitos adicionais:
• Mozilla Firefox 3.0
• Microsoft Internet Explorer 11
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Software de avaliação certificado pela TÜV para 
Aplicações Farmacêuticas e Médicas

Winlog.med e Winlog.validation
As versões do software Winlog.med e Winlog.validation são adequadas para programação e leitura de 
registradores de dados ebro, bem como para avaliar os valores de medição. O software orienta você passo 
a passo no processo de validação ou controle de rotina e avalia a medição automaticamente.

Geração Flexível de Relatórios
Se você precisa de um relatório de processo curto ou de uma tabela com todos os dados de medição, o 
software Winlog da ebro facilita isso.

Visão geral detalhada do resultadoRelatório de tabela

Parâmetros do processo, por 
exemplo cálculo teórico da 
temperatura do vapor

Equipamento usado

Relatório de letalidade

Dados estatísticos

Dados gráficos
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Tipo Descrição Código.
Winlog.med Software de avaliação padrão para controles de rotina 1340-2363
Winlog.
validation

Software de avaliação profissional para controles e 
validações de rotina

1340-2394

Winlog.med 
Para controles de rotina
• Certificado TÜV
• Uso amigável
• Medições de alta precisão
• Geração automática de relatórios
• Cálculos automáticos definidos pelo usuário
• Identificação automática de ciclos de processo
• Criação de mestres definidos pelo usuário para dispositivos 

específicos e processos térmicos
• Demonstração tridimensional da colocação do sensor ou da 

colocação dos sensores diretamente em uma imagem de 
aplicação

• FDA 21 CFR Part 11

Winlog.validation
Para controle e validação de rotina
Poderoso software de relatório e avaliação que atende aos 
requisitos de validação e qualificação em Farmacêutica e Medicina.

• Certificado TÜV
• Amigo do usuário
• Medições de alta precisão
• Geração automática de relatórios
• Cálculos automáticos definidos pelo usuário
• Identificação automática de ciclos de processo
• Criação de mestres definidos pelo usuário para dispositivos 
específicos e processos térmicos
• Demonstração tridimensional da colocação do sensor ou da 
colocação dos sensores diretamente em uma imagem de aplicação
• FDA 21 CFR Parte 11
• Incl. Documentação IQ / OQ para qualificação de software
• Avaliação automática de processos de validação

Requisitos do Sistema 
Para permitir que o software funcione sem 
problemas, o computador deve atender aos 
seguintes requisitos:

Requisitos de hardware:
• Velocidade do processador no mínimo 1 GHz
• Memória de trabalho 1 GB
• 1 GB de espaço livre no disco rígido
• USB (Universal Serial Bus)

Requisitos de software: Sistema operacional 
Microsoft®
• Windows 8 (32 Bit e 64 Bit)
• Windows 10 (32 Bit e 64 Bit)
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Calibração
Equipamentos de medição e teste de precisão, como termômetros e registradores de dados, devem ser 
verificados e calibrados regularmente.

Calibração de Fábrica
A maioria dos equipamentos de medição ebro® é fornecida com um certificado de calibração de fábrica. A 
funcionalidade e as tolerâncias indicadas nas especificações técnicas são assim garantidas. A calibração de 
fábrica é concluída com o padrão de fábrica calibrado com DAkkS.

• Calibração concluída usando equipamento especial.
• Todos os certificados de fábrica emitidos por pessoal treinado.
• O certificado de calibração de fábrica confirma a adequação do dispositivo à calibração oficial.
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Calibration 

Calibração de Acordo com ISO 9000
Sistemas modernos de garantia de qualidade como ISO 9000, QS 9000, GxP e FDA exigem testes e 
verificações de equipamentos de medição, que também incluem uma calibração regular desses dispositivos. 
A calibração ebro® ISO é uma opção econômica, rápida e precisa para o cumprimento desses requisitos.

• A calibração é feita por especialistas em calibração em um laboratório especial.
• Os resultados são documentados em detalhes, incluindo informações de rastreabilidade dos dispositivos de
referência, em um certificado ISO chamado.
• Calibração independente do fabricante, dispositivos de outros fabricantes podem ser calibrados.
• A calibração também inclui ajuste do dispositivo, se necessário (apenas para dispositivos ebro®).

Recomendamos que a calibração seja concluída uma vez por ano para termômetros e medidores de pressão 
e uma vez a cada 6 meses para medidores de umidade. Teremos o maior prazer em incluí-lo em nosso 
serviço gratuito de lembrete de calibração ebro®.

O preço da calibração de acordo com a ISO 9000 inclui certificado e 2 pontos de calibração padrão 
especificados. Pontos de calibração livremente selecionáveis entre -90 ° C e +400 ° C (-130 ° F ... +752 ° F) 
estão disponíveis por uma pequena taxa.

A calibração dos registradores de temperatura / umidade inclui 2 a 3 pontos de calibração de umidade no 
preço. Além disso, uma calibração de temperatura na faixa de -40 ° C ... +75 ° C (-40 ° F ... 167 ° F) pode ser 
concluída. As calibrações de entrada e saída podem ser feitas sob demanda.

ISO Calibrações
Tipo Descrição Código
EBI 12 - Família com 1 canal de temperatura Calibração ISO 1020-3570
EBI 12 - Família com 2 canal de temperatura Calibração ISO 1020-3571
EBI 12 - Família com 4 canal de temperatura Calibração ISO 1020-3572
EBI 12 - Família com 1 pressão e 1 temp. calibração ISO do canal 1020-3573
EBI 12 - Família com 1 pressão e 2 temp. 
canais

Calibração ISO 1020-3574

EBI 12 - Família com 1 pressão e 3 temp. 
canais

Calibração ISO 1020-3575

EBI 12 - Família com 1 umidade e 1 temp. 
canais

Calibração ISO 1020-3579

EBI 12 - Registrador de pressão de alta precisão Calibração ISO 1020-3578
EBI 12 - Registrador de condutividade de temperatura Calibração ISO 1020-3577
PHT 830 / CT 830 Calibração ISO 1020-3530
EBI 40 com 6 canais de temperatura Calibração ISO 1) 1020-3540
EBI 40 com 12 canais de temperatura Calibração ISO 1) 1020-3541
EBI 11 - Família com 1 canal de temperatura Calibração ISO 1020-3550
EBI 11 - Família com 1 pressão e 1 temp. calibração ISO do canal 1020-3560
EBI 25 - Família com 1 canal de temperatura 3 pontos de 

Calibração
1020-3580

EBI 25 - Família com 1 canal de temperatura 2 Pontos de 
Calibração

1020-3581

EBI 25 - Família com 1 umidade e 1 temp. Calibração do canal 2x2
pontos

1020-3582

EBI 310 - Com 1 canal de temperatura Calibração ISO 1) 1020-3585
EBI 310 TE, EBI 310 DI - Com 2 canais de 
temperatura

Calibração ISO 1) 1020-3586

EBI 310 TX - Com 3 canais de temperatura Calibração ISO 1) 1020-3587
EBI 310 TH Calibração ISO  1) 1020-3588
TFX 430 Calibração ISO 1) 1020-3593
Ponto de calibração adicional Calibração ISO 1020-3599
Calibrações ISO de outros dispositivos, mediante solicitação.

1)De acordo com DIN ISO 9000, incluindo certificado.

• Certificado de acordo
com DIN EN ISO 9001 :
2015

CERTIFICATE
The Certification Body 

of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG 
Dr.- Karl- Slevogt- Str. 1, 82362 Weilheim, Germany 

Xylem Analytics Germany GmbH 
Dr.- Karl- Slevogt- Str. 1, 82362 Weilheim, Germany  

Peringerstr. 10, 85055 Ingolstadt, Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, Standort Weilheim 
Trading, sales and marketing of 

physical-chemical measurement and analysis systems, validated data logging systems, 
portable instruments and controllers and related services. 

Xylem Analytics Germany GmbH, Standort Weilheim 
Development and production of 

physical-chemical measurement and analysis systems, validated data logging systems, 
portable instruments and controllers. 

Xylem Analytics Germany GmbH, Standort Ingolstadt 
Development, marketing, sales and service of 

validated / calibrated data loggers, portable instruments and controllers. 

An audit was performed, Report No. 70018126. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2015
are fulfilled. 

The certificate is valid from 2018-08-06 until 2020-08-11. 

Certificate Registration No.: 12 100 17506 TMS. 

Product Compliance Management 
Munich, 2018-08-14 
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Calibração DAkkS
A calibração DAkkS é frequentemente necessária para o trabalho de equipamentos de medição padrão, equipamentos de 
medição usados por especialistas certificados e para certos procedimentos de medição em medicamentos e produtos 
farmacêuticos - em outras palavras, em todos os lugares onde é necessário um grau de segurança especialmente alto. Essa 
calibração é feita por laboratórios credenciados especiais, monitorados pela Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS).

• Resultados de medição internacionalmente reconhecidos e comparáveis.
• A calibração do DAkkS é feita apenas por pessoas especialmente autorizadas pelo DAkkS.
• Calibração rastreável de acordo com DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO / IEC 17025.
• Identificação e documentação da incerteza de medição.
• Calibração independente do fabricante, equipada com outros fabricantes, pode ser calibrada.

Tipo Descrição Código
EBI 12 - Família com 1 canal de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3670
EBI 12 - Família com 2 canais de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3671
EBI 12 - Família com 4 canais de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3672
EBI 12 - Família com 1 pressão e 1 canal 
de temp.

Calibração DAkkS 2) 1020-3673

EBI 12 - Família com 1 pressão e 2 canal 
de temp.

Calibração DAkkS 2) 1020-3674

EBI 12 - Família com 1 pressão e 3 temp. 
Canais

Calibração DAkkS 2) 1020-3675

EBI 12 - Família com 1 umidade e 1 temp. 
Canais

Calibração DAkkS 2) 1020-3679

EBI 12 - Registrador de pressão de alta precisão Calibração DAkkS 2) 1020-3678
EBI 40 com 6 canais de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3640
EBI 40 com 12 canais de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3641
EBI 11 - Família com 1 canal de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3650
EBI 11 - Família com 1 pressão e 1 temp. 
canal

Calibração DAkkS 2) 1020-3660

EBI 25 - Família com 1 canal de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3680
EBI 25 - Família com 1 umidade e 1 temp. 
canal

Calibração DAkkS 2) 1020-3682

EBI 310 - Com 1 canal de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3685
EBI 310 TE, EBI 310 DI - Com 2 canais de 
temperatura

Calibração DAkkS 2) 1020-3686

EBI 310 TX - Com 3 canais de temperatura Calibração DAkkS 2) 1020-3687
EBI 310 TH Calibração DAkkS 2) 1020-3688
TFX 430 Calibração DAkkS 2) 1020-3693
Ponto de calibração adicional Calibração DAkkS 2) 1020-3699
Calibrações DAkkS de outros dispositivos, mediante solicitação.
2) De acordo com o DAkkS (rastreabilidade segundo o padrão alemão), incluindo certificado.

Recomendamos que a calibração seja concluída uma vez por ano para termômetros e uma vez a cada 6 
meses para medidores de pressão e umidade. Teremos o maior prazer em incluí-lo em nosso serviço de 
lembrete de calibração ebro gratuitamente.

O preço da calibração DAkkS inclui certificado que inclui 3 pontos de calibração livremente selecionáveis 
na faixa de -90 ° C ... +300 ° C (-130 ° F ... +572 ° F) ou 10% ... 95% para calibração de umidade. 

Com uma calibração de pressão DAkkS, o dispositivo é calibrado em 9 pontos. Os pontos de calibração 
cobrem toda a faixa de medição. A calibração ocorre em temperatura ambiente, ou seja, entre +20 ° C e +25 
° C. Pontos de calibração adicionais estão disponíveis por uma pequena taxa. 

Calibrações DAkkS 
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Condições de calibração para diferentes 
calibrações Calibrações de Temperatura
Tipo de calibração Objeto de calibração Faixa de medição Condições de medição
ISO Aparelhos para medição de temperatura 

com sensores de ar e submersíveis, data 
logger de temperatura

>-90 °C ... +400 °C  (-130 °F ... +752 °F) 
> +400 °C ... +1,000 °C (+752 °F ... +1,832 °F)

Banhos líquidos regulados por 
temperatura, fonte de calibração

DAkkS / DKD Aparelhos para medição de 
temperatura termômetros de 
resistência, termômetros eletrônicos 
e data loggers

Termopar

0 °C (+32 °F) 0.01 
°C (32.018 °F) 
-90 °C ... -35 °C (-121 °F ... -31 °F)
-35 °C ... +250 °C (-31 °F ... +482 °
F)+250 °C ... +300 °C (+482 °F ... +572 °F) -85 °

C ... +200 °C
> +200 °C ... +300 °C

Ponto de gelo
Ponto triplo da água
Banho líquido
Banho líquido
Banho líquido
Banho líquido
Banho líquido

Pontos de calibração padrão ISO para produtos ebro

Calibrações de Umidade
Tipo de calibração Objeto de calibração Faixa de medição Condições de medição
ISO Dispositivos de medição de 

umidade relativa
10 %  ... 30 
%  30 %  ... 
60 % 60 
%  ... 95 %  Faixa de medição: 

+5 °C ... +70 °C (+41 °F ... +158 °F)

Gerador de umidade de duas 
pressões Faixa de temperatura:
+5 ° C a +70 ° C
(+41 ° F a +158 ° F)

DAkkS / DKD Dispositivos de medição de 
umidade relativa

10 %  ... 30 
%  30 %  ... 
70 % 70 
%  ... 95 %  Faixa de medição: 

+5 °C ... +70 °C (+41 °F ... +158 °F)

Gerador de umidade de duas 
pressões Faixa de temperatura:
+5 ° C a +70 ° C
(+41 ° F a +158 ° F)

Dispositivo de medição Pontos de calibração
EBI 310 -20 °C 0 °C +60 °C
EBI 310 TH 32,8% a +25 °C 

0 °C +20 °C
75,4% a +25 °C

EBI 12 T (depende do tipo de dispositivo) 0 °C +60 °C +134 °C
EBI 12 TP (depende do tipo de dispositivo) 100 mbar a +25 °C 

0 °C
3,100 mbar a +25°C 
+60 °C

3,100 mbar a +134 °C 
+134 °C

EBI 25 (depende do tipo de dispositivo) -20 °C 0 °C

Calibrações de Pressão
Tipo de calibração Objeto de calibração Faixa de medição Condições de medição
ISO Pressão absoluta 0 mbar ... 10,000 mbar Calibrador de pressão
DAkkS / DKD Pressão absoluta 0 mbar ... 5,000 mbar 

>5,000 mbar ... 25,000 mbar
Em gases
Em gases
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Mais de 100 distribuidores em todo o mundo - encontre um perto de você em: 
www.ebro.com/en/ebro-worldwide
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Mais Informação  |  Declarações

Por este meio declaramos

Xylem Analytics Germany Sales 
GmbH & Co. KG, ebro 
Peringerstraße 10
85055 Ingolstadt, Germany 
Phone: +49 841 95478-0 Fax: 
+49 841 95478-80

que o seguinte produto

está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Diretiva 37/2005 CE.
Foram utilizadas as seguintes normas harmonizadas:
• Testes, desempenho, adequação: EN 12830
• Verificação e calibração periódicas: EN 13486

Tipo de Produto: Data logger
Designação do tipo: EBI 25-T / -TE / -TX / -TH, EBI 310

Declarações

DECLARATIONS

Eckehard Peschel, Site Leader
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