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TEL-7001 - Sensor do CO2 de Telaire 7001 

O Telaire 7001 Co2 Monitore medidas e indique o CO2 e dados da temperatura 
simultaneamente, ou C02 somente com um logger U12. Operando-se em 6 VDC do adaptador 
externo de AC/DC (incluído) ou das quatro baterias do AA (não incluídas, operação das horas 
70+ típica), este sensor u patenteou a tecnologia de Infrared® do Absorption para o CO2 

medida a uma definição de ±1 ppm. Este sensor não é projetado para o uso com (É) os loggers 
intrìnseca seguros. 

 
Características : 

• Monitores C02 (e temperatura) quando conectado ao logger H22, C02 
(somente) quando conectado aos loggers U12 portuários externos  

• 0 à escala da medida de 4.000 ppm (± uma sensibilidade de 1 ppm)  

• O adaptador do poder de C.A. incluiu  

Medidas & exposições: CO2 e temperatura simultaneamente  
Saídas: CO2 dados; veja exigências  
CO2 exatidão (sensor somente): ±50 parte por milhão (ppm) ou ±5% da 
leitura, qualquer é mais grande  
CO2 definição: ±1 ppm  
Tempo de resposta: <60 segundos a 90% da mudança da etapa  
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Fontes de poder:  

1. 6 VDC do adaptador externo de AC/DC (incluído)  
2. quatro baterias do AA (não incluídas), operação das horas 70+ típica  

Mecanismo: Os usos patentearam a tecnologia de Infrared® do Absorption para o CO2 medida  

Notas: Não para o uso com (É) os loggers intrìnseca seguros.  

Exigências 

Para os Loggers U12 & H8: CO2 Sensor ao cabo do Logger (parte # CABLE-CO2)  
Para HOBO o Logger da energia Pro: CO2 Sensor ao cabo do Logger (parte # CABLE-2070). 
Veja HOBO especificações Pro do Logger da energia  
 


