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H21-002 - Micro Logger de dados da estação 

HOBO A micro estação é well-suited para economicamente monitorar micro-climates para a 
colheita ou as aplicações da energia alternativa. A micro estação tem quatro entradas do 
sensor que aceitam toda a combinação de sensores espertos de encaixe do início.  

 
Características:  

• Aceite a escala larga do início de sensores espertos de encaixe  
• Entradas opcionais do analog e do pulso para os sensores 3rd-party  
• Battery-powered por até um ano - nenhum painel solar requereu  
• Opções remotas Wireless de uma comunicação  

Escala operando-se: -20° a 50°C (- 4° a 122°F) com baterias alcalinas, -40° a 70°C (- 40° a 
158°F) com baterias do lítio 

Entradas do sensor: Até quatro sensores espertos (sensores including do múltiplo-parâmetro)  

Uma comunicação: 3.5 milímetros de porto de série  

Dimensões: 8.9 cm H x 11.4 cm D x 5.4 cm W (3.5 x 4.5 x 2.125 avançam)  

Peso: 0.36 quilogramas (0.8 libras)  

Memória: armazenamento de dados 512K flash permanente  

Modalidades da memória: Pare quando cheio, envoltório em torno quando completamente  

Indicadores operacionais: Sete luzes fornecem registrar e o status da rede do sensor  

Intervalo registrando: 1 segundo a 18 horas, intervalo user-specified  
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Vida da bateria: um uso típico de 1 ano (até 4 sensores com 1 minuto ou mais por muito tempo 
registrar 
intervalo)  

Tipo da bateria: Quatro baterias alcalinas padrão do AA incluídas (para as condições se 
operando -20° a 50°C [- 4° a 122°F]); baterias opci onais do lítio do AA disponíveis para 
condições operando-se de -40° a 70°C (- 40° a 158°F )  

Exatidão de Tempo: 0 a 2 segundos para o primeiros ponto de dados e segundos ±5 por a 
semana em 
25°C (77°F)  

Tipo de dados: Suporta calcular a média da medida baseado na disponibilidade de 
dados de suporte do sensor  

Modalidades do começo do Logger: Opções imediatas, de botão de pressão, ou atrasadas do 
começo  

Transmissão de dados: A leitura atual ao registrar, offload ao registrar, ou offload 
quando parado  

Avaliação ambiental: À prova de intempéries  

Montagem: Monte verticalmente em uma superfície plana 18 cm (3.5 polegadas) ou mais 
largamente; jogo opcional da montagem do mastro para o uso em mastros do diâmetro de 4.1 
cm (1 5/8 de polegada)  

Acesso do cerco: Tampa fixada por quatro parafusos  

Comprimento de cabo da rede do sensor: um máximo de 100 m (328 ft)  

Número da peça: H21-002  

Este produto encontra-se com o critério C da especificação EN61326 do CE para ESD, o 
critério C para o Immunity Radiated, o critério B para o transeunte rápido, o critério A para o 
Immunity conduzido, e o critério A para campos magnéticos da freqüência do poder.  

Para minimizar os erros de medida devido ao RF ambiental, para usar o comprimento de cabo 
possível o mais curto da ponta de prova e para manter tão distante quanto possível o cabo da 
ponta de prova de outros cabos. 

 


