
 

 

 
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO – DISK INTERCACE HS 

 
 É o dispositivo de programação e transmissão de dados compatível 
com todos os modelos de dataloggers e softwares disponíveis. 
 Transfere todas as configurações realizadas pelo operador através de 
software para o datalogger, e transfere todos os dados adquiridos pelo 
datalogger para o software.  
 
Sistema 

A Interface – DiskInterface HS, é compatível com todos os softwares 
disponíveis para linha Tecnosoft. 
 
SPD: Para o monitoramento rápido e simples: iniciar os dispositivos; fazer a 
sua missão; download de dados  
TS MANAGER: Para uma análise profunda e controle: o software é 
compatível com FDA 21 CRF Part 11, com multi-níveis de acesso e relatórios 
de acordo com os regulamentos. Projetado para validação, autoclaves, 
laboratórios, alimentação. 
PROCESS MONITOR PRO: Compatível para os dataloggers da série S-Rádio, 
fazendo a visualização dos dados do datalogger em tempo real. 
HUMI PRESSUREDISK: É um software gratuito para monitoramento, básico 
para programar e fazer Download dos dataloggers da família RH TEMP e 
PRESSUREDISK. 
 
 

Informações técnicas 
 

Referência  T-DIV-0045 

Dimensões do corpo 6,3cm x 9,4cm x 2,6cm 

Software de comunicação 
SPD / TS MANAGER / PROCESS 
MONITOR PRO / HUMI PRESSUREDISK 

Alimentação Pelo USB conectado ao computador 
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