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DATALOGGER DE TEMPERATURA 
À PROVA D'ÁGUA 

KR431
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1. DESCRIÇÃO GERAL

Faixa de medição: -30 a 80°C
Resolução: 0.1°C 
Exatidão: ±0.5°C (0 a 60°C)

  ±1°C (restante da faixa)
Memória interna: 61440 dados 
Intervalo entre registros: Configurável via software 

     (de 1 segundo a 24 horas) 
Temperatura de operação: -30 a 80°C
Umidade de operação: 0 a 100%UR (sem condensação) 

Alimentação: 3.6V (bateria de lítio 1/2 AA) 
Dimensões (LxAxP): 126x28x22 mm
Peso: 50g

4. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- CD com software

- Bateria de lítio 1/2 AA

- Capa protetora transparente

- Suporte para fixação na parede

- 2 parafusos para fixação do suporte

3. ITENS INCLUSOS

RECURSOS PRINCIPAIS:

- Seleção °C / °F

- Registro de máximas e mínimas

- Alarmes de alta e baixa configuráveis

- Sinalização de alarmes via LEDS

- Visor LCD com dupla indicação

- Indicação de temperatura, máximas, mínimas, 
alarmes de alta e baixa

- Indicação do nível de carga da bateria

- Grau de proteção IP67 (à prova d'água)

- Conexão direta com o computador via porta USB

5. INDICAÇÕES NO VISOR LCD

Vista frontal e traseira:

1 - Indicação do limite superior configurado para o alarme  

2 - Indicação do limite inferior configurado para o alarme   

3 - Indicação de valor máximo registrado

4 - Indicação de valor mínimo registrado

5 - Nível de carga da bateria 

6 - Valor medido de temperatura

7 - Unidade de medição de temperatura (°C ou °F)

8 - Valor de HI, LO, MAX ou MIN 
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6. INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO

INSTALAÇÃO DA BATERIA

Retire a tampa do compartimento da bateria, soltando a 
sua trava na parte traseira do instrumento. 
Instale a bateria observando sua correta polaridade. 
Veja mais detalhes na seção “SUBSTITUIÇÃO DA 
BATERIA”.

LIGAR/DESLIGAR

• Para ligar o KR431, pressione o botão frontal. 
Aparecerá rapidamente no visor a quantidade de 
memória disponível e logo o instrumento entrará no 
modo normal de medição.

• Para desligar o KR431, pressione o botão frontal com 
um toque longo até o visor apagar.

VISUALIZAÇÃO DE DADOS NO VISOR

Após ligar o KR431, a cada pressionamento com um 
toque do botão frontal, o visor mostrará valores na 
seguinte ordem:

►HI: Limite superior do alarme 
LO: Limite inferior do alarme ►

►MAX: Temperatura máxima registrada
MIN: Temperatura mínima registrada►

Indicação de ano►

►Indicação de mês e dia
Indicação de hora e minuto►

Indicação de intervalo entre registros em segundos)► (

SINALIZAÇÃO VISUAL DOS ALARMES

HI: O led piscará quando a temperatura em medição 

atingir o limite superior configurado.

LO: O led piscará quando a temperatura em medição 

atingir o limite inferior configurado.

MEDIÇÕES E REGISTROS

1) Primeiramente, utilizando o suporte de fixação, 

instale o KR431 no local onde a temperatura deverá ser 

medida e seu valor registrado.

2) Para ativar as medições e registros, ligue o KR431, 

pressionando seu botão frontal.

3) Para pausar as medições e registros, pressione seu 

botão frontal com um toque longo por 2 segundos), (

desligando o instrumento. Para retomar as medições, 

basta religá-lo.

NOTAS: 
• Mantenha a capa protetora transparente 
corretamente encaixada no instrumento, garantindo 
assim sua total vedação. Cuide para manter o anel de 
vedação em boas condições. 

• Não obstrua os pequenos orifícios do sensor interno. 

O registrador de dados (datalogger) modelo KR431 
possui memória para até 61440 registros completos de 
temperatura em intervalo de tempo que pode ser 
configurado pelo usuário via software.
Permite a visualização simultânea da temperatura e 
dos valores máximos e mínimos registrados e alarmes 
de alta e baixa configurados pelo usuário. 
Para garantir a sua hermeticidade contra a entrada de 
água (grau de proteção IP67), o KR431 conta com uma 
capa plástica transparente com anel de vedação. Ele 
dispensa o uso de interface para descarregar os dados 
coletados no computador pois possui conexão USB 
direta (software incluso).

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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SALVAR OS DADOS

Para salvar os dados descarregados no PC, clique 

em         .

Os dados serão salvos como um arquivo de extensão 

“.jmy”, podendo ser aberto no próprio programa Data 

Logger-T. Este arquivo será gravado em 

“C:\Arquivos de Programas (x86)\Data Logger-T\src”.

CONFIGURAÇÕES

1) Clique em          .

2) Abrirá a interface de configuração (Configuration), 

onde haverá a relação de parâmetros a serem 

configurados no instrumento.

• Temperature Unit: Seleção ºC / ºF

• High Temperature Alarm: Limite superior de 
temperatura para acionar o alarme visual (-30 a 80ºC)

• Low Temperature Alarm: Limite inferior de temperatura 
para acionar o alarme visual (-30 a 80ºC)

• Record Interval: Intervalo entre registros (1 a 65000s)

• Seleção de data e hora

Após configurar como desejado, clique em                    .

APAGAR REGISTROS

1) Para apagar os registros, clique em         .

2) Na janela Empty Memory que se abrir, escolha “Sim”. 

NOTA: Com este procedimento todos os registros 

armazenados no instrumento serão apagados.

8. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando a indicação do nível de carga da bateria 
aparecer no visor como “        ”, substitua a bateria do 
instrumento como segue:

garantia@akrom.com.br
www.akrom.com.br

CNPJ: 20.437.288/0001-73

1) Retire a tampa do compartimento da bateria, 
soltando a sua trava na parte traseira do instrumento.  

2) Remova a bateria e instale uma 
nova observando sua correta 
polaridade. 

3) Recoloque a tampa observando o correto encaixe 
através da sua trava.

INSTALAÇÃO

O programa Data Logger-T serve tanto para 

descarregar os dados da memória do instrumento 

quanto para configurá-lo.

Abra o CD no drive do seu computador e execute o 

arquivo “Setup-EN.exe”. Siga os passos para 

instalação e ao término o programa estará pronto para 

uso.

CONEXÃO AO PC

1) Conecte o KR431 ao computador através do 

conector USB. O instrumento não precisa estar 

ligado.

2) Abra o programa Data Logger-T. 

3) Ao abrir o programa, clique em          na barra de 

ferramentas para ativar a conexão entre o KR431 e o 

computador.

4) Para desconectar o instrumento, clique em          .

7. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA LISTA DE DADOS

Ao clicar em          na barra de ferramentas, abrirá uma 

lista de dados e seu respectivo gráfico.

• Clique em uma determinada linha da lista de dados 
para vê-la destacada no gráfico.

• Clique em          para mostrar ou não no gráfico as 
temperaturas de alta e baixa configuradas para o 
alarme.

• Clique em          para avançar para os próximos 
grupos de dados.

Também para abrir a lista de dados, clique em         .

EXPORTAR OS DADOS 

Para exportar os dados descarregados para um 

formato de tabela, clique em         .

Selecione um local em seu computador para salvar os 

dados como um arquivo de extensão “.csv”, podendo 

ser aberto posteriormente no Excel.

ABRIR OS DADOS SALVOS

Para abrir os dados descarregados no PC, clique 

em         e abra um arquivo de extensão “.jmy” salvo na 

seguinte pasta:

“C:\Arquivos de Programas (x86)\Data Logger-T\src”.

Ou clique em          e selecione o arquivo salvo na 

janela Files List que se abrirá à esquerda.

PESQUISAR REGISTROS 

Para pesquisar registros em uma determinada data, 

clique em         .

DOWNLOAD DE DADOS 

Clique em          e selecione um local em seu 

computador para salvar os dados como um arquivo de 

extensão “.mdb”.


