
Wireless дата логер / EL-MOTE-TH /
за температура / -30°C и +80°C / и
влажност / 0% до 100%

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: Lascar Electronics;
Номер на продукта: 017-12105;
Каталожен номер: EL-MOTE-TH;

Wireless дата логер / EL-MOTE-TH / за температура /
-30°C и +80°C / и влажност / 0% до 100%

• Измерва околната температура между -30 и +80°C / -22
и +176°F 
• Относителна влажност от 0 до 100% RH 
• Записва и качва данни за температура и влажност в
облака EasyLog 
• Достъп до данни за температурата и влажността на
живо през всеки Интернет Браузър или приложението
EasyLog Cloud 
• Настройте опции за аларми за пробиви в зони на
температура и влажност - предупреждения по имейл,
аларми с бипър или LED светкавици
• Подходящи за вътрешна и външна употреба 
• Живот на батерията до 2 години

Дата логерът EL-MOTE-TH е проектиран да измерва
температурата в диапазон от -30 до 80°C, а влажността
варира между 0 и 100%. Сондата за външна
температура и влажност правят устройството идеален
избор за приложения, при които може да е
проблематично да се локализира цялото устройство,
като музейни витрини и системи за ОВК. Дата логерът е
лесен за настройка и употреба. Изтеглете
приложението EasyLog Cloud и настройте устройство за
минути през вашата WiFi мрежа. Уредът може да бъде
програмиран с алармени зони за температура и
влажност. Опциите за сигнализация включват:
предупреждения по имейл (които могат да бъдат
изпратени на един или няколко имейл адреса), звукови
сигнали и LED светлини. Устройството може да бъде
захранвано от батерии или мрежов адаптер (продава се
отделно) и е снабдено със скоба за монтаж на стена.

Обхват на измерване на
температура:

От -30 до + 80°C / от -22 до +
176°F

Грешка при температура: ± 0,3°C / ± 0,6°F
Обхват на измерване на
влажност:

От 0 до 100%

Грешка при влажност: ± 2% (от 20 до 80%) и ± 5%
(от 0 до 100%)

Скорост на регистрация: Между 10 секунди и 24 часа
Размери: 93 х 93 х 32 мм (3.7 x 3.7 x

1.3 ")
Свързаност: WiFi
Батерията: До 2 години 4 х 1,5V AA
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