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U12-012 - Logger de dados externo de 
Temperature/RH/Light/ 

HOBO O Logger de U12 Temp/RH/Light/External contem sensores internos para monitorar três 
parâmetros indoor comuns, as well as sensores do 3o partido ao usar o cabo de 4-20 
miliampère. Uma quarta canaleta aceita 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. 

 
 
 
Características:  

• 12 definições do bocado fornecem a exatidão elevada  
• Memória grande para distribuições a longo prazo ou a amostragem rápida  
• Cinco modelos a escolher de, com opções flexíveis da medida  
• Começo programável e da tecla  

Escala da medida: 
Temperatura: -20° a 70°C (- 4° a 158°F)  
RH: RH de 5% a de 95% 
Intensidade clara: 1 a 3000 footcandles (lumens/ft2) típicos; o valor 
máximo varia 1500 a 4500 footcandles (lumens/ft2) 
Canaleta externa da entrada (veja o manual do sensor): 0 a 2.5 volts da 
C.C.  
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Exatidão: 
Temperatura: o ± 0.35°C de 0° a 50°C (± 0.63°F de 3 2° a 
122°F), vê o lote A  
RH: o ± 2.5% 10 90%, vê o lote B; as condições acima de RH 
de 80% e de 60°C (140°F) podem causar o erro adicio nal  
Intensidade clara: Projetado para a medida indoor de níveis 
claros relativos, veja o lote D para a resposta clara do 
wavelength  
Canaleta externa da entrada (veja o manual do sensor): ± ± 
2.5% de 2 milivolts da leitura absoluta  

Definição: 
Temperatura: 0.03°C em 25°C (0.05°F em 77°F), vêem o lote A  
RH: 0.03% RH  

Tração: 
Temperatura: 0.1°C/year (0.2°F/year) 
RH: <1% por o ano típico; Histerese 1% do RH  

Tempo de resposta em um fluxo de ar de 1 m/s (2.2 mph): 
Temperatura: 6 minutos, típico a 90% 
RH: 1 minuto, típico a 90%  

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

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: 46 g (1.6 onças)  

Dimensões: 58 x 74 x 22 milímetros (2.3 x 2.9 x 0.9 
polegadas)  

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

 


