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U12-008 - Logger de dados 4-Channel externo 

Logger HOBO ao ar livre/industrial do U12 fornece 4 canaletas da entrada de uma escala larga 
de sensores externos, including a temperatura, a corrente da C.A., a tensão AC, o CO2, o 4-
20mA, e da tensão de C.C. cabos. O cerco áspero é projetado para o uso em aplicações ao ar 
livre e industriais ásperas. 

 
Características:  

• Cerco à prova de intempéries para monitorar em ambientes condensando-se  
• 4 canaletas da entrada externa permitem a monitoração de medidas múltiplas até 50 

pés do logger  
• Aceita a temperatura, a corrente da C.A., a tensão AC, o CO2 ou sensores third-party 

através de 0-2.5 VDC ou de 4-20 cabos do miliampère  
• 12 definições do bocado fornecem a exatidão elevada 

Escala da medida: Canaletas externas da entrada (veja o manual do sensor): 0 a 2.5 volts da 
C.C.  

Exatidão (logger somente): 
± ± 2.5% de 2 milivolts da leitura absoluta 
± ± 1% de 2 milivolts da leitura para sensores logger-
powered  

Definição: 0.6mV  

Exatidão de Tempo: o ± 1 minuto por o mês em 25°C ( 77°F), 
vê o lote A  

Escala operando-se: 
-20 a 70°C (- 4° a 158°F) 
Caso à prova de intempéries testado ao padrão do NEMA 6  
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Temperatura operando-se: 
Registrar: -20° a 70°C (- 4° a 158°F) 
Lançamento/readout: 0° a 50°C (32° a 122°F), por a especificação do USB  

Vida da bateria: um uso típico de 1 ano  

Memória: bytes 64K (43.000 12 medidas do bocado)  

Peso: 200 g (7 onças)  

Dimensões: 140 x 137 x 32 milímetros (5.5 x 5.38 x 1.25 polegadas)  

O Marking do CE identifica este produto como complying com todas as diretrizes orientadoras 
relevantes na união européia (EU).  

 


