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TMC6-HD - Sensor do ar/água/temperatura do solo (' cabo 6) 

Um sensor de temperatura para o uso com HOBO os loggers de dados da externo-canaleta 
das U-Séries, este modelo mede a temperatura no ar, na água, ou no solo. A exatidão e a 
definição variam concordar com o modelo unido do logger. A escala da medida é -40° a 50°C (- 
40° a 122°F) na água ou no solo, -40° a 100°C (- 40 ° a 212°F) no ar; o tempo de resposta é 
minutos típicos a 90% no ar que move 1 m/sec (2.2 mph); o tempo de resposta na água agitada 
tem 1 minuto típico a 90%. Este sensor modelo é unido a um cabo de 1.8m (6ft).  

 
Características:  

Pode plugged diretamente nos jaques externos da entrada de loggers da família U12 para 
expandir a escala de opções e de aplicações da medida 

Escala: -40° a 50°C (- 40° a 122°F) na água ou no s olo  
-40° a 100°C (- 40° a 212°F) no ar  

Exatidão com H8 (ponta de prova 0.9 da inserção dentro. minuto.): ±0.5° em 20°C 
(±0.9° em 68°F), vêem o lote A 

Exatidão com U12 (ponta de prova 0.9 da 
inserção dentro. minuto.): ±0.25° em 20°C 
(±0.45° em 68°F), vêem o lote B  

Tração: < 0.1°C (0.2°F) por o ano 

Definição com H8: 0.41° em 20°C (0.7°F em 
68°F), vêem o lote A 

 

 

 



                                                                                                  

 

Av. da Invernada , 12  - Vila Congonhas 
 São Paulo -SP Tel. / Fax (011) 5096-4654 - 5096-4728 

E-mail vectus@vectus.com.br 
Para honra e glória de ĐĐĐĐϮſϮſϮſϮſЏЅЏЅЏЅЏЅ 

 

Exatidão com U12 (ponta de prova 0.9 da inserção dentro. minuto.): ±0.25° em 20°C 
(±0.45° em 68°F), vêem o lote B  

Tração: < 0.1°C (0.2°F) por o ano 

Definição com H8: 0.41° em 20°C (0.7°F 
em 68°F), vêem o lote A 

Definição com U12: 0.03° em 20°C 
(0.05°F em 68°F), vêem o lote B 

Tempo de resposta no ar: 3 minutos típico 
a 90% no ar que move 1 m/sec (2.2 mph) 

Tempo de resposta na água agitada: 1 
minuto típico a 90% 

Carcaça: Ponta Stainless-steel do sensor 

Dimensões da ponta de prova: 0.5 cm x 2.5 cm (0.20 dentro. x 1.0 dentro.) 

Comprimento: Disponível em comprimentos de cabo do pé de 0.3m, de 1.8m, de 6.1m, 
e de 15.2m (1, 6, 20, e 50 pés) 

Peso: 14g (0.5 onças), 37g (1.3 onças), 125g (4.4 onças), ou 280g (9.9 onças) 

Nota: Ponta do sensor e imersão do cabo na água fresca até 50°C (122°F) por um ano; 
protetor da radiação recomendado fortemente para o uso na luz solar. 

 


