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- Faixa de medição / operação: -30 a 70 ºC 

- Resolução:  0.1 ºC 

- Exatidão: ± 0.5 ºC (-20 a 40 ºC) 

± 1 ºC (restante da faixa) 

- Tipo de sensor: Termistor NTC  

- Capacidade de memória: 32.000 registros  

- Intervalo entre registros: 10s a 24h (configurável)  

- Grau de proteção: IP65 

- Umidade de operação:  10 a 90 %UR (sem condensação) 

- Alimentação: 3.6VDC (1 bateria ER14250 ou SB-AA02) 

- Dimensões (LxAxP): 132 x 25 x 25 mm 

- Peso: 55g (com bateria) 

- Especificações adicionais: 

- Registros das medições máxima, mínima, média e 

média cinética 

- Indicação do nível de carga da bateria 

- Alarme visual 

- Conexão USB direta 

- Em conformidade com FDA 21 CFR Part 11 

Itens que acompanham o DT160 
- 1 CD de instalação do programa DT160_AKSO 
- 1 Manual de instruções 
 

Antes de utilizar, examine o instrumento e os itens que o 
acompanham com atenção. Caso detecte alguma 
anormalidade, entre em contato com a AKSO.  

1 - ESPECIFICAÇÕES 

2 - ACESSÓRIOS 



 
VISTA FRONTAL  
 
 

 
 
 
 
 
  

3 - APRESENTAÇÃO 

Sensor de temperatura 
(interno) 

Capa do compartimento 
da bateria 

Botão Liga-Desliga 

Conector USB 

Capa de proteção 
transparente  

Visor LCD 

Anel de vedação 

Trava de abertura do 
compartimento da bateria 



VISOR LCD 
 

 

1 - Indicação do modo Timing ativo (Ver: 4-INSTRUÇÕES DE 

OPERAÇÃO>CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER>ítem 8) 

2 - Indicação da carga da bateria 

3 - Indicadores de visualização dos dados de registros 

(ver tabela em: 5-FUNÇÕES ADICIONAIS) 

4 - Indicação de registros ativos 

5 - Indicação de registros pausados/finalizados 

6 - Indicação de registros em modo Cycle Switch (modo contínuo)  

7 - Indicação de conexão com o computador 

8 - Valores registrados/valores de indicação 

9 - Unidade do progresso de conexão com o computador 

10 - Unidade de medição da temperatura 

10 1 2 3 4 9 5 6 7 8 



 
INSTALAÇÃO DO PROGRAMA - DT160_AKSO 
1) Insira o CD de instalação no drive do computador; 
2) Na tela do PC, abra a unidade de disco onde o CD está 

inserido e execute o software DT160_AKSO_V.1.0.1.exe; 
3) Na janela que abrir selecione o idioma (English), clique 

no botão esquerdo da janela para confirmar;  
4) Confirme as janelas a seguir (Next), realize a instalação 

(Install) e finalize a instalação (Finish); 
5) Após o término da instalação, será criado um atalho do 

software de gerenciamento na Área de trabalho do 
computador, DT160_AKSO. 

 

CONEXÃO AO COMPUTADOR 
1) Remova a capa de proteção transparente do DT160; 

2)  Conecte o datalogger ao computador via entrada USB; 

3)  Aparecerá no visor PDF e o símbolo  . Após isso, o 
datalogger iniciará uma contagem em % referente ao 
status da comunicação; 

4)  Quando o datalogger concluir o progresso de conexão 
com o PC, aparecerá no visor do DT160 a sigla USB; 

5)  Aguarde as instalações automáticas dos drives de 
comunicação. A conexão com o computador está 
concluída. 

 

CONFIGURAÇÃO DO DATALOGGER 
1) Efetue a CONEXÃO AO COMPUTADOR; 
2) Abra o programa de configuração e gerenciamento de 

dados, DT160_AKSO; 

3) Para acessar a configuração do DT160, clique em 
Logger Setup. Abrirá a janela de configuração do 
datalogger;  

4 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 



4) Efetue a configuração conforme as opções a seguir: 

 *Serial No. - Número de série do instrumento 
 Logger No. - Identificação do datalogger atribuída 

pelo usuário (APENAS letras e números) 
 Log Interval - Intervalo entre os registros, definido 

pelo usuário (em Horas/Minutos/Segundos) 
 Log Cycle - Período máximo (em dias) de registros, 

definido pelo usuário (em Log Cycle) ou calculado com 
base no intervalo entre os registros (em Log Interval) 

 Stop Mode - Modo de encerramento dos registros:  

 Manual - Mantendo pressionado por 5 segundos o 
botão Liga-Desliga, os registros são encerrados; 

 *Software - Clicando na opção Stop recording 
(no software DT160_AKSO), os registros são encerrados; 

 Start Mode - Modo de inicio dos registros: 

 Immediately - Os registros iniciam imediatamente 
após salvar as configurações e desconectar o 
datalogger do computador; 

 Manual - Mantendo pressionado por 5 segundos o 
botão Liga-Desliga, os registros iniciam após o 
tempo definido em Start Delay; 

 Timing - Mantendo pressionado por 5 segundos o 
botão Liga-Desliga, os registros iniciam em data e 
horário ajustados no parâmetro Start Time; 

 Start Delay - Tempo de atraso (máximo 5 horas à frente do 
horário atual) para o início dos registros no modo Manual 
(Horas/Minutos) 

 Start Time - Data e horário ajustados (mínimo 5 horas à 
frente do horário atual) para o início dos registros no modo 
Timing (Ano/Mês/Dia - Horas/Minutos/segundos) 

 Logger Description - Espaço para inserção de 
informações em geral como: usuário, processo, etc. 



 Report Language - Idioma do relatório de registros 
 Multi-boot - INATIVO - manter sempre Enable 
 Time Zone - Ajuste do fuso horário do datalogger 
 *Probe Type - Tipo de sensor (interno ou externo) 
 Temp Units - Unidade de medição da temperatura 
 Cycle Switch - Modo de registro contínuo: Após 

preencher a memória do datalogger, para cada novo 
registro, é apagado o registro mais antigo 

 *Battery Level - Nível de carga da bateria 
 

NOTA: Os parâmetros marcados por um asterisco (*) 
não são ajustáveis. São apenas para visualização. 
 

Alarme 
 No Alarm: Alarme de limite de temperatura desativado 
 Multiple Alarm: Alarmes múltiplos de limite de 

temperatura ativados 

 Alarm Threshold - Limites de alarme 
- H3 - Limite de alarme superior de nível 3 
- H2 - Limite de alarme superior de nível 2 
- H1 - Limite de alarme superior de nível 1 
- L1 - Limite de alarme inferior de nível 1 
- L2 - Limite de alarme inferior de nível 2 

NOTA: No modo Multiple Alarm, os alarmes H1 e L1 
estarão sempre ativos. 

 

 Temperature - Temperatura definida para os limites 
de alarme (H3, H2, H1, L1 e L2) 

 Alarm Type - Registros de alarmes em modo: 
- Single: Apresenta apenas o primeiro evento de 

limite de alarme atingido; 
- Cumulative: Apresenta todos os eventos de limite 

de alarme atingidos;  



 Alarm Delay - Tempo de tolerância (Horas/Minutos/ 
Segundos) para leituras fora dos limites de alarme 
definidos. Os alarmes serão sinalizados caso a 
temperatura se mantenha fora dos limites de alarme 
estabelecidos por um tempo maior do que o Alarm 
Delay ajustado pelo usuário. 
 

5) Após ajustar todos os parâmetros, clique em save para 
salvar as configurações efetuadas no instrumento; 

6) Abrirá uma janela para confirmar a alteração clique em 
Sim, Após abrirá uma janela informando que as 
alterações foram salvas com sucesso clique em ok; 

7) Desconecte o datalogger da porta USB. Está concluída 
a configuração. 

Salvar os parâmetros de configurações no computador 
1) Para salvar as configurações definidas de Logger Setup 

em uma pasta específica do computador, após ajustar 
todos os parâmetros, clique em Save Setting; 

2) Na janela que abrir, busque, crie e/ou abra a pasta onde 
o arquivo de configuração será salvo; 

3) Atribua um nome ao arquivo e clique em salvar. 
Importar os parâmetros de configuração 
1) Para importar os parâmetros de configuração para o 

datalogger, clique em Logger Setup. Abrirá a janela de 
configuração do datalogger; 

2) Clique em Load Setting. Na janela que abrir, localize e 
selecione o arquivo de configuração que deseja importar 
e clique em abrir, após abrirá uma janela informando 
que a alteração foi realizada com sucesso clique em ok; 

3) Os parâmetros de configuração serão importados e 
exibidos na janela do programa do DT160; 

4) Para salvar os parâmetros de configuração no 
datalogger clique em save.  



REGISTRO DA MEDIÇÃO 
Iniciar os registros de temperatura 
1) Após efetuar a configuração do DT160, instale a capa de 

proteção transparente no datalogger, observando seu 
correto encaixe para garantir a vedação; 

2) Posicione o datalogger no local onde a temperatura será 
registrada; 

3) Os registros iniciarão conforme as definições do 
parâmetro Start Mode: 

 Se estiver configurado no modo Immediately, os 
registros iniciarão imediatamente após salvar as 
configurações e desconectar o datalogger do PC; 

 Se estiver configurado no modo Manual, mantenha 
pressionado por 5 segundos o botão Liga-Desliga, os 
registros iniciarão após o tempo definido no parâmetro 
Start Delay (se Start Delay for igual a 0, os registros 
iniciarão imediatamente); 

 Se estiver configurado no modo Timing, mantenha 
pressionado por 5 segundos o botão Liga-Desliga, os 
registros iniciarão após a data e horário definidos no 
parâmetro Start Time.  

Finalizar os registros de temperatura 

 Se estiver habilitado o campo Manual no parâmetro 
Stop Mode, Mantenha pressionado por 5 segundos o 
botão Liga-Desliga. Aparecerá no visor do DT160 a 
sigla Stop, sinalizando que os registros foram 
encerrados. 

 Para finalizar os registros através do programa: 
1) Efetue a CONEXÃO AO COMPUTADOR; 
2)  Abra o programa de configuração, DT160_AKSO; 
3) Clique em Stop recording. Os registros serão 

encerrados.  



DOWNLOAD E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DE 
REGISTROS 
Via Windows Explorer 
1) Para efetuar o download e armazenar o arquivo de 

registros no PC, faça a CONEXÃO AO COMPUTADOR; 
2) Na tela do PC, acesse Meu Computador 

(Computador/Este Computador) e clique na unidade 
referente ao datalogger; 

3) Selecione e copie o arquivo de registros (.ai) ou (.pdf) 
que aparecerá na janela que abrir; 

4) Selecione o local do computador onde deseja armazenar 
o arquivo de registros; 

5) Cole o arquivo no local selecionado. É possível abrir o 
arquivo e visualizar os registros através de leitores de 
PDF (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, etc). 

Via programa DT160_AKSO 
1) Efetue a CONEXÃO AO COMPUTADOR; 

2) Abra o programa de configuração, DT160_AKSO; 

3) Iniciará uma contagem em % referente ao status do 
download do arquivo de registros para o programa. Este 
download é efetuado automaticamente; 

 Para armazenar o arquivo de registros no DataBase 
(base de dados) do programa DT160_AKSO: 
4) Após a conclusão do download, clique em Save Data. 

O arquivo será armazenado no DataBase do 
programa; 

 Para armazenar o arquivo de registros em uma pasta 
específica do computador: 
4) Após a conclusão do download, na tela principal do 

programa DT160_AKSO clique em Export/Import. 
Abrirá uma segunda janela; 

  



5) No campo Export Data, clique no formato desejado 
para armazenar o arquivo de registros: 

- EXCEL  compatível com MS Excel e afins 
- AI  compatível com Adobe Acrobat Reader e afins 
- ELT  compatível com DT160_AKSO 

6) Após selecionado o formado desejado na janela que 
abrir, busque, crie e/ou abra a pasta onde deseja 
armazenar o arquivo; 

7) Atribua um nome ao arquivo e clique em salvar. 

O arquivo de registros será armazenado no formato e 
local selecionados. 
 

NOTA: Caso ocorra falha no download automático de 
arquivo de registros, clique em Upload para reiniciar o 
procedimento de download. 

 

GERENCIAMENTO DOS REGISTROS 
Abrir arquivo de registros salvo 
 DataBase - Visualizar arquivos da Base de dados 
1) Para visualizar a lista de arquivos salvos na base de 

dados do programa do DT160, abra o programa e clique 
em DataBase. Abrirá uma janela com a lista de arquivos 
salvos no programa, identificados pelo número de série 
do datalogger seguido pelo nome atribuído ao DT160 na 
configuração; 

2) Para selecionar e abrir um arquivo, dê um duplo clique 
sobre o nome do mesmo na lista ou marque a caixa de 
seleção do arquivo desejado e clique em Show na parte 
superior da tela do DataBase; 

3) Abrirá uma janela clique em OK para visualizar todos os 
registros; 

 Export/Import - Importar arquivos do computador 



1) Para importar um arquivo de registros do computador, 
abra o programa do DT160 e clique em Export/Import. 
Abrirá uma segunda tela; 

2) No campo Insert Data, clique em ELT; 
3) Na janela que abrir, localize e selecione o arquivo de 

registros que deseja importar e clique em abrir. 
 

NOTA: A opção Export/Import importará apenas 
arquivos de registros salvos no computador no formato 
ELT, através do programa DT160_AKSO. 
 

Visualização da configuração e resumo dos registros 
Após abrir um arquivo de registros, o programa do DT160 
apresentará na janela Summary (tela inicial) as seguintes 
informações: 
 Device information - informações da programação 

definidas para o DT160 para aquela coleta de registros; 
 Logging Summary - informações de: 

- Temperatura máxima, mínima, média e média cinética 
registradas durante a coleta de dados; 

- Total de registros efetuados pelo datalogger; 
- Data e hora da ocorrência do primeiro alarme de limite 

de temperatura; 
- Data e hora de inicio e término dos registros; 
- Tempo total em que o datalogger efetuou registros; 

 Alarm - informações de: 
- Configurações de alarme definidas; 
- Ocorrências de alarme registradas; 

  



Visualização do gráfico de registros 
Para visualizar o gráfico gerado pelo arquivo de registros, 
clique em Graph. O gráfico de temperatura será exibido na 
janela do programa.  

 Para ampliar no sentido horizontal, clique em ;  

 Para reduzir no sentido horizontal, clique em ; 

 Para ampliar no sentido vertical, clique em ; 

 Para reduzir no sentido vertical, clique em ; 

 Para retornar ao tamanho original, clique em . 
 

Visualização da tabela dos registros 
Para visualizar a tabela gerada pelo arquivo de registros, 
clique em Table. A tabela de temperatura será exibida na 
janela do programa com as seguintes colunas: 
- S/N  número de identificação do registro 
- Time  data e horário do registro 
- TºC / TºF  valor da temperatura registrada (ºC ou ºF) 
- RH  valor da umidade relativa (não se aplica) 
 

 Para passar para a próxima página da tabela de 
registros, clique em ►Next; 

 Para retornar à página anterior da tabela, clique em 
◄Back; 

 Para avançar para a última página da tabela, clique em 
►►End; 

 Para retornar para a primeira página da tabela, clique em 
◄◄First. 

  



 
VISUALIZAÇÃO DE DADOS NO VISOR  
Para visualizar dados no visor do DT160, pressione 
brevemente o botão Liga-Desliga, para cada 
pressionamento, aparecerão no visor as indicações a 
seguir: 
 

 

 última temperatura registrada (dentro dos limites 
de alarme) 

 última temperatura registrada (fora dos limites 
de alarme) 

LOG  número de registros efetuados 

  intervalo entre registros definido 

MKT  temperatura média cinética calculada 

AVR  temperatura média registrada 

  temperatura máxima registrada 

  temperatura mínima registrada 

3  limite de alarme superior nível 3 

2  limite de alarme superior nível 2 

1  limite de alarme superior  nível 1 

1  limite de alarme inferior nível 1 

2  limite de alarme inferior nível 2 

  Retorna para a última temperatura registrada 
 
  

5 - FUNÇÕES ADICIONAIS 



 
AJUSTE DE OFFSET 
O DT160 permite ajuste de offset das medições.  
Caso o datalogger apresente desvios significativos acima 
de sua exatidão, siga o procedimento a seguir: 
1) Efetue a CONEXÃO AO COMPUTADOR; 

2) Abra o programa de configuração e gerenciamento de 
dados, DT160_AKSO; 

3) Acesse a configuração do DT160 clicando em Logger 
Setup. Abrirá a janela para configuração do datalogger; 

4) Na parte superior da janela, clique em    . Abrirá a janela 
de ajuste de offset; 

5) Na parte superior da janela de ajuste de offset, ao lado 
de Calibration, insira o valor de erro que deseja corrigir 
no DT160; 

6) Para confirmar o ajuste de temperatura, clique em OK. 
O erro de medição do datalogger será corrigido. 

 

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 
Quando a indicação do nível de carga da bateria estiver 
vazia, proceda conforme a descrição a seguir: 
1) Remova a capa de proteção transparente do DT160; 
2) Abra a capa do compartimento da bateria, soltando a 

trava de abertura do compartimento da bateria 
(Ver: 3-APRESENTAÇÃO>VISTA FRONTAL) com o auxílio de 
uma pinça ou objeto com ponta; 

3) Retire a bateria do compartimento; 
4) Instale a nova bateria no compartimento, observando 

sua polaridade; 
5) Feche a capa da bateria observando seu correto 

encaixe; 
6) Recoloque a capa de proteção transparente.  

6 - MANUTENÇÃO 



DICAS E CUIDADOS 

 Ao fechar a capa de proteção transparente do DT160, 
observe sempre seu perfeito encaixe; 

 Tenha cuidado ao abrir e fechar a capa do 
compartimento da bateria, evitando danos na trava de 
abertura do compartimento da bateria; 

 Evite expor a conexão USB do datalogger à umidade ou 
mesmo tocá-la diretamente com as mãos, minimizando 
assim a ocorrência de oxidações que podem gerar falhas 
de comunicação com o computador; 

 Manuseie o DT160 com cuidado para evitar quedas, pois 
impactos mecânicos causam danos internos que 
comprometem o funcionamento do datalogger; 

 O DT160 é um datalogger de temperatura ambiente, 
portanto deve ser utilizado para registrar temperatura do 
ar nos ambientes a serem monitorados. 
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