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https://youtu.be/wBAeztdhTmk


O monitor de segurança Coldwatch de temperatura e humidade RCW-800WiFi é um produto de alta 

tecnologia baseado em tecnologia de rede.

É amplamente utilizado em alimentos, restauração, logística e indústrias que exigem certificação do 

sistema HACCP. Transmite dados por WiFi para a nossa plataforma na nuvem de cadeia de frio.

Os usutilizadores podem visualizar, gerir e monitorizar dados on-line remotamente pelo navegador ou 

pela APP no smartphone.

Também tem funções de lembrete de alarme através da plataforma e de alarme.

O Coldwatch RCW-800WiFi possui um sensor de temperatura e um sensor de humidade.

Com bateria de lítio recarregável, pode fornecer o envio de dados em tempo real e serviço de alarme 

de plataforma mesmo em caso de falta de energia no armazenamento a frio.

Parâmetros Técnicos
Fonte de energia: 5V/1A(DC);

Faixa de medição de temperatura: -40ºC ~80ºC;
Precisão de temperatura: + 0.5ºC (-20ºC ~40ºC); + 1ºC (outros);

Resolução de temperatura: 0.1ºC;

Tipo de sensor de temperatura: NTC;
Faixa de medição de humidade: 10~95%RH;
Precisão de humidade: + 5%RH;
Resolução de humidade: 0.1%RH;
Tipo de sensor de humidade: Honeywell;
Intervalo de upload de dados: 1 minuto a 24 horas;
Capacidade de registo off-line: 20.000 pontos
Saída de alarme: indicador LED, buzina, lembrete na plataforma;

A sonda tem sensibilidade e resposta rápida.
Continua a funcionar pelo menos 6 horas após corte de alimentação elétrica.
Continua a funcionar pelo menos 6 horas após corte de alimentação elétrica.
Defina valores de limites e lembrete de alarme. O indicador led piscará e a
campainha soará, caso esteja além dos valores definidos.
Defina o intervalo de upload e controle os registros de dados livremente.
Regista 20000 pontos de dados, sem limite de armazenamento no servidor
Conecte o ponto de acesso wi-fi, colete dados e faça o upload da plataforma de
nuvem em tempo real.
Exporte dados de forma flexível em vários formatos através da plataforma de
nuvem
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• Porta de comunicação: WiFi;
• Bateria em Standby: 3.7V 1100mAH lithium battery.

Descrição do produto: 
WiFi 

Nível de bateria

Area de display 

Botões touch

Botão bloqueio ecrã

Indicador de energia

Indicador de alarme

Hora corrente

1- RCW_800WiFi

1- sensor temperatura-humidade 1- power adapter (SV/lA)

1- Manual operações
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Acessórios



video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra Tel:219 253 300 
www.megaclima.pt         geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 
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