DATAGRABBER 5
MODELO 3001

REGISTRADOR DE DADOS PORTÁTIL E DE BAIXO CUSTO
O DataGrabber 5 Modelo 3001 é uma opção portátil e de baixo custo para que os usuários de registrador de dados da
Solinst baixem dados diretamente em um pen drive.

COMO FUNCIONA
O DataGrabber 5 se conecta ao cabo de leitura direta do Levelogger; como alternativa, um adaptador rosqueado ou
de encaixe do L5 possibilita a conexão direta ao Levelogger 5. O DataGrabber se conecta à cabeça de poço AquaVent
5 utilizando um cabo conector, ou diretamente à cabeça de poço LevelVent 5. O pen drive é inserido no soquete
localizado na parte frontal do DataGrabber.
Ao pressionar o botão no DataGrabber 5 inicia-se o processo de download. Todos os dados presentes na memória
do registrador de dados são transferidos para o dispositivo USB. O DataGrabber vem com um pen drive de 2 GB,
com uma segunda conexão para um dispositivo USB-C, se necessário. Além de ser compatível com a maioria dos pen
drives. O registrador de dados não é interrompido se ainda estiver registrando. Os dados na memória do registrador
de dados não são apagados.
Uma luz muda de cor indicando quando o DataGrabber 5 está conectado corretamente, quando a transferência de
dados está ocorrendo e quando os dados foram baixados com sucesso. O DataGrabber utiliza uma pilha de lítio ou
alcalina de 9 volts, que pode ser facilmente substituída, sempre que necessário.

CARACTERÍSTICAS
•

Basta pressionar um botão para fazer o download de dados

•

Baixo custo e fácil de transportar

•

Compatível com a maioria dos pen drives

•

Conecta-se ao cabo de leitura direta do Levelogger L5 /
Adaptador ou à cabeça de poço LevelVent/AquaVent

•

Utiliza pilhas 9V substituíveis e individuais

•

Luz LED para indicar o tipo de operação

•

Transferência de dados não interrompe a execução do
registrador de dados

DATAGRABBER 5
INTERFACE DO APLICATIVO LEVELOGGER 5
Uma alternativa inteligente programar, coletar dados, visualizar e compartilhar é a Interface do Aplicativo Levelogger 5 que
utiliza a tecnologia sem fio Bluetooth® para conectar todos os registradores de dados da Solinst ao seu dispositivo smart,
utilizando o Aplicativo Levelogger da Solinst (Consulte as folhas de dados Interface & Aplicativo Levelogger 5 da Solinst
Modelo 3001).

ESPECIFICAÇÕES
Materiais

ABS preto, Aço Inoxidável 316

Temperatura de Operação

-20 °C a 50 ºC

Classificação IP

IP 64 (resistente a poeira e respingos)

Bateria

Pilha alcalina 9V ou pilha de lítio (substituíveis)

Duração da bateria

Até 60 downloads completos do registrador de dados a 21°C (alcalina)

Tamanho

ø 45,7 mm x 99,3 mm (ø 1,80” x 3,91”)

Peso

5,79 oz. (180 gramas)

Compatível com

Registradores de dados Levelogger 5 Series, LevelVent 5 e AquaVent 5, assim como as séries de
registradores de dados Levelogger Edge e Gold, LevelVent e AquaVent.

O logotipo Apple é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. A App Store é um serviço da Apple Inc.
Google Play é uma marca registrada da Google Inc.
A marca nominativa Bluetooth® e logotipos săo marcas registradas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Solinst
Canada Ltd está sob licença.
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