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Data logger PCE-CLL 1 

Manual de instruções 

User manuals in various languages (English, 

français, italiano, español, português, nederlands, 

türk, polski, русский, 中文) can be downloaded here:  

www.pce-instruments.com 

Última modificação: 9 Fevereiro 2017 
v1.1 
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1 Informações de segurança 
Por favor, leia com atenção e por completo o presente manual de instruções antes de ligar por 
primeira vez o aparelho. Somente o pessoal altamente qualificado deve usar o aparelho. Os 
danos ocasionados pela inobservância na informação contida neste manual de instruções ficam 
desprovidos de qualquer garantia. 
 

 Este aparelho de medição somente deve ser utilizado como descrito no presente 
manual de instruções. Um uso diferente do aparelho de medição poderia ocasionar 
situações de risco. 

 Utilize o aparelho de medição somente em condições ambientais que cumpram os 
valores limites indicados nas especificações (temperatura, humidade ambiente, etc.). 
Não exponha o aparelho a temperaturas extremas, luz direta do sol, humidade 
ambiente ou humidade extrema. 

 Não exponha o dispositivo a fortes golpes ou a fortes vibrações. 

 O medidor somente a deve ser aberto pelo pessoal altamente qualificado da PCE 
Ibérica SL. 

 Não utilize o dispositivo com as mãos molhadas. 

 Não efetue nenhuma modificação técnica no aparelho. 

 O aparelho somente deve ser limpo com um pano humedecido. Não utilize nenhum 
produto de limpeza agressivo ou produtos de limpeza que contenham detergentes. 

 O aparelho somente deve ser utilizado com acessórios fornecidos por PCE Ibérica ou 
equivalentes. 

 Verifique se a parte externa do aparelho apresenta danos visíveis antes de cada uso. 
Em caso de perceber um dano visível, não use o dispositivo. 

 Não utilize o medidor em ambientes com risco de explosão. 

 Os valores limite proporcionados nas especificações não devem ser excedidos sob 
nenhum conceito. 

 No caso de não prestar atenção nas informações de segurança, podem produzir-se 
danos no aparelho e lesões ao usuário. 

 
Nós não assumimos nenhuma responsabilidade pelos erros tipográficos ou erros de conteúdo 
neste manual. Informamos expressamente nossas condições gerais de garantia em nossos 
Termos e Condições. 
Para qualquer dúvida, por favor, entre em contacto com PCE Ibérica SL. Os nossos dados de 
contacto estão disponíveis no final deste manual. 
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2  Especificações  

2.1 Especificações técnicas 

Faixa de medição 4 ... 20 mA 
Precisão ± 1 % ± 1 digit 
Resolução 0,05 mA 
LCD Sim 
Capacidade de memória 64 KBytes (32.000 valores) 
Quota de medição Ajustável 1 s ... 12 horas 
Software para PC DGraph e controlador USB (incluídos) 
Alimentação Baterias ou USB 
Duração das baterias Aprox. 3 anos (quota de registro: 1 min) 
Material ABS, TPU, PC 
Temperatura ambiente -35 ... +80 °C 
Dimensões 120 x 35 x 30 mm 
Peso Aprox. 80 g 

2.2 Conteúdo enviado 

1 Registrador de dados PCE-CLL 1 
1 Suporte de parede 
2 Parafusos de fixação para montagem na parede 
1 Software 
1 Bateria de 3,6 V AA 
1 Manual de instruções 

3 Descrição do dispositivo 
 

 
 
 
 

 

Localização do sensor 

 

Tecla 

LED Vermelho/Verde 

LED Amarelo 

Interface USB 

Tampa da interface USB 
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3.1 Instalação / Substituição das baterias 

1. Entfernen Sie die USB-Schutzkappe. Remova a tampa de proteção USB. 

 
2. Lösen Sie mit einem Schraubenzieher die Verriegelung und ziehen Sie die 

Gehäusehälften auseinander. Use uma chave de fenda para afrouxar o parafuso e 
separe as partes do aparelho. 

 
3. Setzen Sie die Batterie ein. Achten Sie dabei auf die Polung. Insira a bateria. Preste 

atenção à polaridade. 

 
4. Schieben Sie die Gehäusehälften vorsichtig zusammen. Achten Sie darauf, dass sie 

richtig herum angeordnet sind. Una com cuidado as duas metades do aparelho. 
Certifique-se de que estejam alinhados corretamente e coloque e aperte o parafuso. 

 
5. Setzen Sie die USB-Schutzkappe über den USB-Anschluss. Insira a tampa de proteção 

USB na entrada USB. 
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4 Funcionamento 

4.1 Primeira ligação 

Para utilizar o registrador de dados, deve proceder da seguinte forma:  
 

1. Certifique-se que a bateria esteja instalada corretamente. Para isso, consulte a seção 
3.1 e siga os passos indicados. 

2. Conecte o dispositivo numa entrada USB disponível num equipamento que tenha 
instalado o software e o controlador. 

3. Inicie o software. Clique no botão de inicio. Irá abrir a janela “Data Logger Device”, na 
qual poderão selecionar o dispositivo (“Select Device (S/N)”). 

4. Selecione o registrador que deseja configurar. Aqui poderá ler a versão do firmware, o 
estado do registrador e da bateria. 

5. Clique no ícone Setup para configurar o registrador de dados. No quadro “Geral” 
poderão configurar o nome e a frequência de exibição do registrador, assim como 
configurar uma senha. Em “Channel Settings” poderão ajustar os valores limite e 
ativar ou descativar o alarme ou o bloqueio do alarme. Em “Start and Stop Method” 
poderá selecionar quando e como deve de iniciar-se ou parar a gravação dos dados. 

6. Clique em “Finish” para confirmar a configuração. 
7. Extraia o registrador de dados da entrada USB. 
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4.2 Transferir os dados a um computador 

Quando tiver terminado de registrar os dados, para transferir os dados ao PC, clique no botão 
“Download” na janela “Data Logger Device” do software. Siga as instruções que aparecem 
para transferir seus dados ao PC e guarde os dados no PC. Preste atenção que, se foi 
configurada uma senha para acessar os dados, certifique-se de introduzir corretamente (se tiver 
reiniciado o registrador com os ajustes de fábrica ou acaba de adquiri-lo, a função senha estará 
descativada). Quando finalize a descarga dos dados, aparecerá uma janela com a mensagem 
“Download Finished”. Clique em “Open” para poder ver os dados.  

4.3 Gerar gráficos 

1. Inicie o software. 
2. Para abrir um dos arquivos do registrador de dados (*.dlg, *.mdlg) dirija-se ao menu 

„File -> Open“ e se mostrará o gráfico. 
3. Aproximar: Clique e arrastre um quadro ao redor de uma área do gráfico para ampliar 

a área selecionada. 
Distanciar: Para visualizar o gráfico original outra vez, clique em “Undo Last” ou “Undo 
All” na barra ferramentas para desfazer a última ampliação ou o gráfico no tamanho 
original tela. 
Deslocar-se: Mantenha pressionada a tecla central do mouse e mova o mouse para 
mover o gráfico nas direções “x” e “y”. 

4. Pode marcar os pontos dos dados da medição sobre o gráfico, clique com o botão 
direito do mouse e selecione a opção “Mark Data Points” do menu contextual. Deste 
modo aparecerão todos os pontos da medição sobre o gráfico.  

5. Ajustes do gráfico: Clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico para que 
apareça o menu contextual. Selecione a opção “Graph Settings”. Nesta opção poderá 
escolher as cores, a tipografia, o tamanho e as unidades do gráfico. 

4.4 Converter os dados registrados 

 
Basicamente o registrador de dados PCE-CLL 1 mostra os resultados em mA por padrão. 
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Se deseja converter os resultados a outra unidade e gerar outra vez o gráfico com as mudanças 
aplicadas, dirija-se ao “Menu->Graph->Unit Conversions”. Com esta opção poderá converter as 
unidades. Para isso, o assistente lhe mostrará primeiro a unidade de medição atual. Clique em 
“Add” para abrir o menu no qual poderá selecionar a nova unidade. 
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Quando termine, acesse o “Menu->Graph->Graph Settings” e selecione a nova unidade em 
“Axis”. O gráfico se regenerará com a nova unidade. 

4.5 Exportar os dados 

O software fornecido com o dispositivo guarda os dados em *.dgl ou *.mdlg por padrão. Contudo, 
também poderá exportar os arquivos em formato *.txt, *.csv, *.xls, *.bmp e *.jpg. Somente terá 
que dirigir-se à opção “File->Save As” e selecionar o formato desejado. 

4.6 Imprimir os dados 

Clique no ícone da impressora da barra de ferramentais se desejar imprimir o gráfico, as 
estatísticas ou a tabela de dados ou selecione a opção “Print” do menu “File”. Alternativamente, 
pode selecionar a opção “File->Print and Export Options” para configurar o conteúdo da 
impressão (veja a imagem abaixo). 
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4.7 Display e botão de medição 

Display LCD:  

 

A. Modo de registro: 
1. Última medição. 
2. Ícone de registro (pisca durante o registro). 
3. Seta para cima que pisca: a última medição ultrapassou o limite superior. Seta para 

baixo em posição fixa: mais de uma medição ultrapassou o limite superior. 
4. Seta para baixo que pisca: a última medição ultrapassou o limite inferior. Seta para 

baixo em posição fixa: mais de uma medição ultrapassou o limite inferior. 
 

B. Modo de medição finalizada 
1. Última medição. 
2. Ícone de registro em posição fixa. 
3. Seta para cima que pisca: a última medição ultrapassou o limite superior. Seta para 

cima de posição fixa: mais de uma medição ultrapassou o limite superior. 
4. Seta para baixo que pisca: a última medição ultrapassou o limite inferior. Seta para 

baixo de posição fixa: mais de uma medição ultrapassou o limite inferior. 
 

C. Modo de medição em transcurso 
1. Medição atual 
2. O ícone de registro não aparece e não pisca. 
3. Seta para cima em posição fixa: mostra o valor de medição mais alto. 
4. Seta para baixo em posição fixa: mostra o valor de medição mais baixo. 

 
Botão de medição 

O dispositivo PCE-CLL 1 tem somente um botão de medição. Este botão terá distintas funções 
dependendo da configuração que lhe outorgue: 
 

- Se selecionar “Iniciar através do botão” desde o Software, este botão servirá para 
iniciar o registro de dados. 

- Se selecionar a opção “Sobrescrever com a memória cheia” desde o Software, este 
botão servirá para deter o registro dos dados. 

- Se selecionar a opção “Aceitar e Deletar” desde o Software, este botão servirá para 
parar um aviso de alarme e deletar o valor. 
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Indicadores LED 
 

 
 
 
  

LED desligado: O registrador está inativo. A pilha está esgotada ou está 

mal posicionada. 

Um LED verde pisca a cada 10 segundos: 
O registrador está em processo de medição. 

Os 2 LEDs verdes piscam a cada 10 segundos: 
O registrador iniciará a medição na data e hora estabelecida. 
 

Os 2 LEDs verdes piscam a cada 60 segundos: 
O registrador iniciará a medição na data e hora estabelecida. 

Um LED vermelho pisca a cada 10 segundos: 
O registrador está em processo de medição, e foi gerado um alarme (em 
um canal). 

Os 2 LEDs vermelhos piscam a cada 60 segundos: 
O registrador finalizou a medição e está parado. Foi gerado um alarme em 
um canal. 

Um LED amarelo pisca a cada 60 segundos: 
Indica um estado baixo da pilha. A medição continua. Verifique a 
capacidade da pilha para que possa ser substituída a tempo. 
 

Um LED amarelo pisca a cada segundo: 
A conexão USB é normal. 

Um LED amarelo e outro verde piscam alternadamente: 
A pilha está instalada e funciona com sucesso. 

Um LED amarelo e outro vermelho piscam alternadamente: 
A pilha está instalada, mas não foi possível colocar em funcionamento 
com sucesso. 
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5 Garantia 
Nossas condições de garantia estão disponíveis em nossos termos e condições e podem ser 
lidas: https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso . 
 

6 Reciclagem e eliminação 

Informação sobre a regulamentação das baterias usadas 
As baterias não devem ser depositadas junto aos resíduos domésticos: o consumidor final está 
legalmente obrigado a devolvê-las. As baterias usadas podem ser depositadas em qualquer 
ponto de recolhida estabelecido ou na PCE Ibérica. 
 

Pode enviar para: 
PCE Ibérica SL. 
C/ Mayor 53, Bajo 
02500 – Tobarra (Albacete) 
España 
 
Para poder cumprir com a RII AEE (recolha e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e 
eletrónicos) recuperamos todos nossos dispositivos. Os mesmos serão reciclados por nós ou 
serão eliminados de acordo com a lei por uma empresa de reciclagem. 
 
 
RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
*registrados – registados 

*registro – registo 

https://www.pce-instruments.com/portugues/impreso
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PCE Instruments Kontaktinformationen 

 

Germany France Spain 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 4 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 

D-59872 Meschede 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland  France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

 

   

United States of America United Kingdom Italy 
PCE Americas Inc. PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. 

711 Commerce Way suite 8 Units 12/13 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 

Jupiter / Palm Beach Ensign Way, Southampton 55010 LOC. GRAGNANO  

33458 FL  Hampshire  CAPANNORI (LUCCA) 

USA United Kingdom, SO31 4RF Italia 

Tel: +1 (561) 320-9162 Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Telefono: +39 0583 975 114  

Fax: +1 (561) 320-9176 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  

info@pce-americas.com info@industrial-needs.com info@pce-italia.it 

www.pce-instruments.com/us www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano 

 

   

The Netherlands Chile Hong Kong 
PCE Brookhuis B.V. PCE Instruments Chile S.A. PCE Instruments HK Ltd. 

Institutenweg 15 RUT: 76.154.057-2 Unit J, 21/F., COS Centre 

7521 PH Enschede Santos Dumont 738, local 4 56 Tsun Yip Street 

Nederland Comuna de Recoleta, Santiago, Chile Kwun Tong 

Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Tel. : +56 2 24053238 Kowloon, Hong Kong 

Fax: +31 53 430 36 46 Fax: +56 2 2873 3777 Tel: +852-301-84912 

info@pcebenelux.nl info@pce-instruments.cl jyi@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch www.pce-instruments.com/chile www.pce-instruments.cn 

 

   

China Turkey 
PCE (Beijing) Technology Co.,Ltd PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

1519 Room, 4 Building Halkalı Merkez Mah. 

Men Tou Gou Xin Cheng, Pehlivan Sok. No.6/C 

Men Tou Gou District 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

102300 Beijing Türkiye 

China  Tel: 0212 471 11 47 

Tel: +86 (10) 8893 9660 Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.cn info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.cn www.pce-instruments.com/turkish 

 
 


