
Дата логер за температура /
EL-USB-1-LCD / -35 до + 80°C / с
диспрей

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: Lascar Electronics;
Номер на продукта: 017-14945;
Каталожен номер: EL-USB-1-LCD;

Дата логер за температура / EL-USB-1-LCD / -35 до + 80°C
/ с диспрей

▪ От -35 до 80°C (от -31 до + 176°F) обхват на измерване 
▪ Съхранява над 16 000 показания 
▪ Безплатен за изтегляне софтуер EasyLog
▪Скорост на регистриране между 10 секунди и 12 часа 
▪ LCD с висок контраст за показване на температурата 
▪ Незабавно, забавено и регистриране с натискане за
стартиране 
▪ Програмируеми от потребителя прагове на алармата 
▪ Индикация за състоянието чрез червени и зелени
светодиодию

Дата логерът EL-USB-1-LCD измерва и съхранява над 16
000 температурни показания в диапазон от -35 до +
80°C (-31 до + 176°F). Устройството е лесно за настройка
и преглед на данни. Уредът лесно се свърва чрез USB
порт и изтеглен безплатен софтуер EasyLog. След това
данните могат да бъдат графирани, отпечатани и
експортирани в други приложения за подробен анализ.
Висококонтрастният LCD дисплей може да показва
разнообразна информация за температурата. С
натискането на един бутон потребителят може да
избира между текущата, максималната и минималната
съхранена стойност за температурата. Дата логерът се
доставя с литиево-метална батерия, която е с
двугодишен живот. Устройството е защитено срещу
проникване на вода и прах, когато капачката е
затворена.

Обхват на измерване на
температура:

От -35 до + 80°C (-31 до +
176°F)

Грешка при температура: ± 0,5°C
Скорост на регистрация: Между 10 секунди и 12 часа
Капацитет на паметта: Над 16 000
Размери: 120 x 25 x 22 mm (4,72 x 0.98

x 0.86 ”)
Свързаност: USB
Живот на батерия: 2 години (при 25°C и

скорост на регистриране 1
минута, включен LCD) ½ AA
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