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U14-001 - Logger de U14 LCD - Temperature/RH 

 
 
 Ambiental  

• Escala de temperatura operando-se -20°C a +50°C, ( - 4°F a +122°F), RH 0 a 100% 
non-condensing  

• Escala de umidade relativa operando-se 0 95%, ambiente non-condensing, não 
corrosivo  

Potencialidades do Logger  
• Capacidade: 

Temperatura e RH: 21.500 medidas 
Temperatura somente: 43.000 medidas  

• intervalos de amostragem Software-selecionáveis: 1 segundo até 18 horas, tempos de 
gravação até 1 ano  

• Hora de começo/data programáveis  
• Modalidades de gravação: Pare quando completamente  
• Modalidades do lançamento: Imediato, atrasado  
• A memória permanente de EEPROM retem dados mesmo se as baterias falharem  

LCD  
• Tamanho: 33 x 50.8 milímetros (1.3 x 2 polegadas)  
• Temperatura das exposições e umidade relativa simultaneamente  
• °C ou °F das exposições (selecionável dentro do so ftware do anfitrião)  
• Memória das exposições restante e nível da bateria  
• As exposições que piscam ALERTAS para para fora--limites condicionam (selecionável 

dentro do software do anfitrião) e os batentes que piscam sobre offload ou retornam à 
escala normal.  

Alarmes  
• Pontos ajustados elevados e baixos para a temperatura e a umidade relativa  
• Selecionável atrasa para cada ponto de jogo.  
• A restauração alerta das circunstâncias sobre offload ou retorna à escala normal.  
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• Relé selecionável do contato: Normalmente fechado ou normalmente aberto  
• Avaliação do contato: 48VDC, máximo 1A  
• Resistência do contato: menos de 1 ohm  
• A escala do tamanho do fio é 22AWG a 14AWG  
• Comunicações baixas da escala da bateria de 0%  
• Offloads dados ao PC ou ao U-Shuttle através do cabo do USB  
• Logger cheio do Readout (64K) em menos de 30 segundos  

 
 
 
Timekeeping  

• Exatidão de Tempo: minuto ±1 por o mês em +20°C (+ 68°F).  
Poder  

• 3 baterias alcalinas do AAA, usuário-substituíveis  
Tamanho/peso  

• 125 x 92 x 31 milímetros (4.9 x 3.6 x 1.2 polegadas)  
• 170 g (6.0 onças) com baterias  

Sensor de temperatura 12-Bit interno  
• Escala da medida: -20°C a +50°C (- 4°F a +122°F)  
• Exatidão: 0.2°C 0° excedente a 50°C (0.36°F 32° ex cedentes a 122°F)  
• Definição: 0.03% RH @ 25°C (77°F)  
• Tempo de resposta: 15 minutos (a 90% em um fluxo de ar de 1 m/sec)  
• Tração da exatidão da temperatura: Insignificante  

Sensor interno da umidade 12-Bit relativa  
• Usuário substituível  
• Escala da medida: 0-100% RH, -20 a 50°C (- 4 a 122 °F)  
• Exatidão: +/- RH de 2.5% 10 a de 90%.  
• Definição: 0.03% RH @ 25°C (77°F)  
• Tempo de resposta a 90%: 2 minutos (a 90% em um fluxo de ar de 1 m/sec)  
• Tração da exatidão: <2% sobre 5 anos típico  

Sensores externos 
Para especificações externas do sensor, veja o manual de usuário do sensor.  
 
Vida da bateria 
As baterias durarão um ano em circunstâncias típicas (registrar intervalos do ≥ 1 minuto com 
semanário offloads e as temperaturas médias mais grandes do que 10°C ou +50°F). Freqüente 
offloads e/ou as temperaturas extremas reduzirão a vida da bateria. 
Nas temperaturas abaixo de zero (0°C ou +32°F), as baterias requererão tipicamente a 
recolocação cada seis meses. Nestas circunstâncias o gráfico de barra do nível da bateria deve 
ser verificado regularmente.  
Artigos requeridos 

• Tempo mais rápido do download dos dados do USB  
• Definição melhorada do sensor de Temp/RH  
• Exposição Real-time da temperatura e do RH  
• A exposição e a saída do alarme asseguram a notificação oportuna de circunstâncias 

out-of-range  
• Dois modelos a escolher de - Temp/RH interno ou temperatura externa ou Temp/RH  
• Opcional Alarme remoto e Autodialer  
• Caixa protetora opcional para ambientes molhados ou condensando-se  
 

 


