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H08-007-IS - A canaleta externa de Temp/RH/2x É 

Logger de dados 

Este logger four-channel modelo intrinsically-safe tem a temperatura interna e os sensores 
usuário-substituíveis do RH e duas canaletas externas que aceitam cabos externos da 
temperatura e da tensão de C.C. com sensores passivos. Avaliação intrìnseca segura (por 
padrões dos E.U.): É, a classe I, II, divisão 1, grupos AG, código T4 da temperatura (<=135°C); 
O NI, classe I, divisão 2, agrupa o ANÚNCIO, código T4 da temperatura (<=135°C); S, classe 
II, divisão 2, grupos F e G; como especificado no código elétrico nacional dos E.U. e aprovado 
por mútuo de fábrica. 

 
Características:  

Instrinsicamente seguro certificado para monitorar as posições perigosas onde o gás 
combustível e/ou a poeira podem estar atuais. 

 

Escala operando-se (logger): -20°C a +70°C (- 4°F a  +158°F), 
RH de 0 - de 95% non-condensing  

Exatidão de Tempo: aproximado. minuto ±1 por a semana (±100 
ppm em +20°C ou em +68°F), 
a dependência cheia mostrada dentro traça A  

Capacidade da medida: 7944 medidas totalizam, armazenado 
na memória permanente  
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Tamanho: 2.4 " x 1.9 " x 0.8 "  

Peso: aproximadamente 1 onça.  

Bateria: Sony ou Renata CR-2032 (lítio) usuário-substituível  

Vida da bateria (uso contínuo): 1 ano  

Temperatura do armazenamento: -40°C a +75°C (- 40°F  a +167°F)  

Avaliação intrìnseca segura: É, a classe I, II, divisão 1, grupos AG, código T4 da temperatura 
(£135°C); O NI, classe I, divisão 2, agrupa o ANÚNC IO, código T4 da temperatura (£135°C); S, 
classe II, divisão 2, grupos F e G. 

 


