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H21-001 - Logger de dados da estação de tempo 

A estação HOBO de tempo award-winning oferece a configuração fácil e medidas seguras da 
pesquisa-classe em um custo razoável. HOBO A estação de tempo grava até 15 canaletas das 
medidas, e uma escala larga de sensores espertos do plugue-e-jogo está disponível para 
monitorar todos os tipos de condições ambientais - da temperatura e da umidade para sujar a 
umidade, a velocidade de vento/sentido, o rainfall, o wetness da folha, a radiação solar, e a 
pressão barometric. Os adaptadores de entrada para 4-20mA, tensão de C.C., e pulsos 
aumentam a escala de medidas possíveis.  

 
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 - nenhuns painéis solares requeridos  
• 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: 10, expansível a 15 com adaptadores opcionais  

Canaletas dos dados: Máximo de 15 (alguns sensores usam mais de uma canaleta dos dados; 
veja o manual do sensor para detalhes)  

Uma comunicação: 3.5 milímetros de porto de série ou conector externo à prova de intempéries  

Dimensões: 23 cm H x 10 cm D x 18 cm W (9 x 4 x 7 avançam)  
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Peso: 0.9 quilogramas (2 libras)  

Memória: armazenamento de dados 512K flash permanente  

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

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

Intervalo registrando: 1 segundo a 18 horas, intervalo user-specified  

Vida da bateria: um uso típico de 1 ano (até 10 sensores com 10 minutos ou intervalo 
registrando mais longo)  

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 
parada  

Avaliação ambiental: À prova de intempéries  

Mastro da montagem: ([1.5 polegadas] diâmetro máximo) de 3.8 cm ou montagem da parede  

Acesso do cerco: Porta articulada fixada por quatro parafusos  

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

Este produto encontra-se com o critério C da especificação EN61326 do CE para ESD, o 
critério C para o Immunity Radiated, o critério C para o transeunte rápido, o critério B 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. 

 


