
Дата логер / EL-SIE-2+ / USB /
температура -18 до + 55°C / 
влажност 0 до 100% / Висок клас на
точно

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: Lascar Electronics;
Номер на продукта: 017-12093;
Каталожен номер: EL-SIE-2+;

Дата логер / EL-SIE-2+ / USB / температура -18 до + 55°C
/  влажност 0 до 100% / Висок клас на точност

• Обхват на измерване на температурата от -18 до +
55°C (-0,4 до + 131°F) 
• Обхват на измерване на влажността от 0 до 100% 
• Съхранява над 1 000 000 показания (според таблицата
със спецификациите) 
• Без софтуер за инсталиране
• Използване с компютър или Mac 
• Дисплеят показва текущи, максимални и минимални
показания 
• Индикатори за състояние и аларма 
• Вграденa звуковa аларма 
• Данните могат да бъдат качени в EasyLog Cloud

Наблюдавайте средата, в която живеете и работите, с
EasyLog EL-SIE-2 +. Конфигурирането е лесно, без
софтуер за инсталиране на вашия компютър или Mac -
просто свържете устройството с USB кабел и
използвайте стандартния си уеб браузър, за бърза и
лесна конфигурирация. Яркият LED дисплей показва
текущите показания и състоянието на устройството, а
продуктът се доставя със скоба за сигурен монтаж на
стена. 

Версията EL-SIE-2+ измерва температурата в диапазон
от -18 до 55°C, а относителната влажност е в рамките от
0 до 100%. Дата логерът може да съхрани над 1 000 000
показания, като събраните данни от уреда могат да
бъдат съхранени и обработени в PDF формат.
Типичният живот на батерията е над 1 година при
използване на стандартни алкални батерии AAA, а към
устройството е включена скоба за стенен монтаж.

Обхват на измерване на
температура:

От -18 до + 55°C (От -0,4 до +
131°F)

Грешка при температура: ± 0,2°C (± 0,36°F)
Дългосрочна стабилност:  
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