
A família LogBox Connect chegou para complementar com modelos wireless a linha de data 

loggers portáteis da Novus, proporcionando a conectividade wireless dos novos tempos e a 

compatibilidade com portais de dados em nuvem, como o NOVUS Cloud. 

Data Loggers Wireless

LogBox Connect

LogBox-BLE
Adequado para aplicações onde se pode ter acesso e proximidade aos registradores para coleta de dados, o Logbox-

BLE utiliza a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) para a comunicação de dados com os  aplicativos Logchart-BLE 

ou o NXperience. 

A elevada autonomia e mobilidade fazem o LogBox-BLE apropriado para aplicações como monitoramento ambiental 

de laboratórios e ambientes farmacêuticos, registro de temperatura em câmaras frias ou controle climático de data 

centers.

- Configurável via USB através do NXperience ou via bluetooth pelo LogChart-BLE;

- Três entradas analógicas universais e uma entrada para contagem de pulsos ou registro de eventos;

- Funciona com alimentação externa de 10 a 30Vcc ou com apenas 4 pilhas AA alcalinas;

- Autonomia superior a 2 anos com as pilhas (intervalo entre aquisições de 5 minutos).

LogBox-Wi-Fi
Projetado para aplicações com registradores distribuídos em instalações com infraestrutura WiFi existentes, o 

LogBox-WiFi pode transferir os dados diretamente a portais em nuvem ou a sistemas SCADA.

É a solução certa para aplicações como monitoramento climático de datacenters ou centros de distribuição ou ainda 

monitoramento em infraestruturas da cadeia do frio, como frigoríficos ou refrigeração comercial em supermercados.

- Configurável via USB através do NXperience;

- Três entradas analógicas universais e uma entrada para contagem de pulsos ou registro de eventos;

- Funciona com alimentação externa de 10 a 30Vcc (4 pilhas AA alcalinas de backup);

- Possui protocolo MQTT para envio de dados a portais em nuvem (padrão emergente para aplicações IoT).

LogBox-3G
Adequado para aplicações móveis ou distribuídas em longas distâncias, o LogBox-3G utiliza as facilidades e a ampla 

cobertura das redes celulares para a transferência de dados diretamente a portais em nuvem ou a sistemas SCADA 

distribuídos.

A mobilidade e a necessidade de se ter registradores distribuídos em locais distantes ou em áreas abertas tornam o 

LogBox-3G a escolha certa para aplicações como telemetria de abastecimento e distribuição de água, monitoramento 

climático em estufas agrícolas e transporte de produtos sensíveis, seja na área de saúde, farmacêutica ou de alimentos.

- Configurável via USB através do NXperience;

- Duas entradas analógicas universais e uma entrada para contagem de pulsos ou registro de eventos;

- Funciona com alimentação externa de 10 a 30Vcc (já possui bateria recarregável interna de backup);

- Na falta de energia continua funcionando normalmente por até 2h pela bateria de backup;

- Possui protocolo MQTT para envio de dados a portais em nuvem (padrão emergente para aplicações IoT).

Versáteis e totalmente configuráveis por USB, com duas ou três entradas analógicas universais, aceitando os mais diversos sensores, os equipamentos 

monitoram e registram temperatura e outras grandezas, podendo descarregar os dados por Bluetooth, WiFi ou 3G, dependendo do modelo escolhido. 

Podem funcionar apenas com pilhas por período superior a um ano com alta capacidade de memória para esses registros. Para configuração e coleta de 

dados, estão disponíveis para download gratuito um aplicativo para dispositivos móveis, o LogChart-BLE para o modelo Bluetooth, ou um aplicativo 

compatível com Windows, o NXperience, para todos os modelos.

O registrador conta com amplo display com contraste e ângulo de visualização configurável, e possibilita fixação em parede com suporte de encaixe 

removível, ou sobre superfície metálica, como freezers, através do dorso magnético do alojamento.



Características Técnicas

O que é NOVUS Cloud?
A NOVUS Cloud é um portal na internet onde todos os dados dos registradores LogBox Connect 

podem transmitir os dados, diretamente ou através dos aplicativos LogChart ou NXperience, 

criando um repositório central de informações em nuvem.

Esta plataforma, compatível com a tecnologia emergente da Internet das Coisas, permite armazenar 

e apresentar as medições de temperatura, umidade, pressão, vazão, localização ou qualquer outra 

grandeza monitorada e registrada pela família LogBox Connect.

O que é LogChart-BLE?
O LogChart-BLE é um aplicativo que pode ser utilizado em dispositivos Android, tornando-se uma 

ferramenta ideal para uso diário para monitoramento, coleta de dados ou configuração do LogBox-

BLE, contando com a mobilidade da comunicação Bluetooth.

Com o Logchart-BLE é possível realizar a coleta de vários registradores e transferir esses dados à 

Novus Cloud.

Coletando Dados

O que é NXperience?
O software NXperience é a principal ferramenta para configuração, coleta e análise de dados da 

família LogBox Connect. Através da interface USB, o NXperience permite ajustar todos os 

parâmetros e funcionalidades do registrador. É um aplicativo completo para análise de dados, 

permitindo visualização gráfica de múltiplas variáveis, fórmulas matemáticas, emissão de relatórios e 

exportação de dados para diversos formatos.

Com o NXperience é possível realizar a coleta de vários registradores e transferir esses dados à 

Novus Cloud. 

Característica LogBox-BLE LogBox-WiFi Logbox-3G

Sinais de Entrada
1 Entrada Digital

3 Entradas Analógicas

1 Entrada Digital

3 Entradas Analógicas

1 Entrada Digital

2 Entradas Analógicas

Tipo de sinal analógico

Temopares J,K,T,N,E,R,S,B, 

Pt100, 0-50mV, 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA

Pt100, 0-50mV, 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA

Temopares J,K,T,N,E,R,S,B, 

Pt100, 0-50mV, 0-5V, 0-10V, 0-

20mA, 4-20mA

Funções da Entrada Digital
Conta Pulsos, Registra Eventos 

ou Inicia Logger

Conta Pulsos, Registra Eventos 

ou Inicia Logger

Conta Pulsos, Registra Eventos 

ou Inicia Logger

Saída Digital
1 Saída PNP

(Chave eletrônica ou Alarme)

1 Saída PNP

(Chave eletrônica ou Alarme)

1 Saída NPN

(Alarme)

Sensores internos

NTC para temperatura,

Tensão da Bateria e

Tensão da Fonte externa

Tensão da Bateria e

Tensão da Fonte externa

Tensão da Bateria e

Tensão da Fonte externa

Display 3 linhas com 4½ dígitos 3 linhas com 4½ dígitos 3 linhas com 4½ dígitos

Resolução 15 bits 15 bits 15 bits

Capacidade de Memória 140000 registros 140000 registros 140000 registros

Intervalo de Registro 1seg a 18h 1seg a 18h 10seg a 12h

Registro da Variável Instantâneo ou média Instantâneo ou média Instantâneo ou média

Trigger da Aquisição
Data/Hora, botão Start, Entrada 

Digital ou por software

Data/Hora, botão Start, Entrada 

Digital ou por software

Data/Hora, botão Start, Entrada 

Digital ou por software

Alarmes
8 Alarmes (dois por canal)

Mínimo e Máximo

8 Alarmes (dois por canal)

Mínimo e Máximo

Até 10 alarmes

Envio por SMS

Buzzer Interno Sim Sim Sim

Interface de Comunicação
USB

Bluetooth 4.1 (BLE)

USB

WiFi 802.11 b/g/n

USB

Celular 3G

Software de configuração
NXperience (USB do PC)

LogChart-BLE (smartphone)
NXperience (USB do PC)

NXperience (USB do PC)

Novus Cloud

Interface com sistema 

SCADA ou Nuvem
- Sim, protocolo MQTT Sim, Novus Cloud

Alimentação
10-30Vcc

e/ou 4 Pilhas AA alcalinas

10-30Vcc

4 pilhas AA alcalinas de backup 

(perde o WiFi)

10-30Vcc

Bateria interna de backup

Autonomia da bateria Típico 1 ano
Típico 1 ano

(com pilhas, sem WiFi)

Típico 2h

(com bateria de backup)

Temperatura de Operação
Com pilhas: -10 a 50°C

Com fonte: -20 a 70°C

Com pilhas: -10 a 50°C

Com fonte: -20 a 70°C

Na bateria: 0 a 45°C

Pela fonte: -20 a 70°C

Proteção Alojamento IP40 IP40 IP40

Dimensões 120 x 100 x 40 mm 120 x 100 x 40 mm 120 x 100 x 40 mm
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