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Durante o transporte, a carga é sujeita a uma in�nidade de impactos externos 
que podem causar danos à mesma. Em particular, eventos de choque e sola-
vancos, mas também �utuações de temperatura, pressão ou umidade podem 
ter um impacto negativo na carga. Em retrospecto, a prova de causalidade e 
dano geralmente é extremamente difícil, porque os fatos necessários estão 
ausentes.

O dilema pode ser resolvido com a ajuda dos registradores de dados MSR175, 
que acompanham a carga durante o transporte e registram um evento de dano 
com todas as suas condições de contorno, precisas para o segundo, para 
documentação posterior.

Seja para veri�car questões de responsabilidade, detectar danos antecipada-
mente ou otimizar o empacotamento: o data logger MSR175 registra com 
precisão eventos críticos de transporte e fornece clareza com dados objetivos 
de medição.
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o Registrador de choque de alta velocidade com 2 
sensores internos de aceleração (± 15 g e ± 200 g) 

o Frequência de medição de até 6.400 medições/s; 
pode gravar até 1.000 choques, 1 sensor interno 
de temperatura incluído; dependendo da variante, 
1 sensor interno adicional de umidade, pressão 
e luz cada; frequência de mediçãp / taxa de
armazenamento a cada 10 minutos 

o A memória interna é capaz de armazenar mais de 
2 milhões de valores medidos  

o 3 intervalos de medição / armazenamento podem 
ser selecionados; configurando valores limite  

o Bateria recarregável de polímero de lítio 230 mAh  
o Tempo de gravação de até oito semanas  
o LED colorido para indicação de status  
o Pacote de software MSR175 com software 

Dashboard para fácil inicialização do data logger, 
MSR ReportGenerator para geração automática 
de relatórios e MSR ShockViewer para detalhes 
análise de eventos de choque
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Sensor Interno Range Precisão Medição / Velocidade de 
armazenamento 

3-eixos de aceleração ±15 g e ±200 g (-
20...+65 °C) 

±15 g sensor 
±0.15 g (0...5 g,+25 °C) 
±0.3 g (5...15 g,+25 °C) 
  
±200 g sensor 
±2 g (0...15 g,+25 °C) 
±5 g (15...100 g,+25 °C) 
±10 g (100...200 g, +25 °C) 

até 6400/s (±15 %) 

Temperatura -20…+65 °C ±0.5 °C (-10…+65 °C) cada 10 min. 

Humidade relativa 0...100 % rel. humidade 
-20…+65 °C 

±2 % rel. humidade 
(10…85%, 0…+40 °C) 
±4 % rel. humidade 
(85…95%, 0…+40 °C) 

cada 10 min. 

Pressão absoluta do ar 0…2000 mbar absoluta 
-20…+65 °C 

±2.5 mbar 
(750…1100 mbar 
absoluta, +25 °C 

cada 10 min. 

Luz 0…65,000 lx max. sensibilidade a 500 nm cada 10 min. 

 

Dados técnicos do sensor 

Dados técnicos gerais do MSR175 DataLogger  
Casco: Design housing PC, encapsulado, IP67 

Tamanho e peso: 47 x 16 x 54 mm (W x H x L), aprox. 28 g 

Capacidade de 
armazenamento: 

Mais de 2,000,000 valores de mensuração 

Parâmetros: Ar, vários liquidos 

Cor: Ambar 

Start: Iniciar medição/recuperar status 

Alimentação: LiPo-battery 230 mAh, carregamento via USB, tempo de gravação até 8 semanas 

Opcionais: Charging station (USB hub) para 7 MSR175 (item number B47002) 

Interface: USB 

Software package: MSR175 Dashboard software, MSR ReportGenerator, MSR ShockViewer basic version 
gratuito. Requisito de sistema: Windows XP/Vista/7/8/10, porta USB 

Condições de operação: 

Temperatura: -20…+65 °C 

Condições de armazenamento: 

Temperatura: 
Humidade: 

+5…+45 °C (condição ideal para armazenagem da bateria) 
10…95 % humidade relativa, sem condensação 

Certificações The MSR175 complies with EU-Directives RoHS/WEEE. 

 


