
Дата логер  / EL-GFX-1 / за
температура / -30°C до 80°C /  екран
и аларма

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: Lascar Electronics;
Номер на продукта: 017-12096;
Каталожен номер: EL-GFX-1;

Дата логер  / EL-GFX-1 / за температура / -30°C до 80°C / 
екран и аларма

�-30 до + 80 ° C (-22 до + 176 ° F) обхват на измерване res
Съхранява над 250 000 показания read Софтуерът
EasyLog се предлага безплатно за изтегляне
 Скорости на регистриране между 10 секунди и 1 час 
 Графична диаграма на екрана и опции от менюто за
стартиране, спиране, преглед и рестартиране на
регистратора в полето 
 Незабавен, забавен, бутон или стартиран режим на
стартиране 
 Програмируеми от потребителя звукови прагове на
алармата със силно видими светодиоди за увереност /
аларма

Дата логерът EL-GFX-1 измерва и съхранява над 250 000
температурни показания в диапазон от -30 до 80°C (-22
до 176°F). Потребителят може лесно да настрои
регистратора и да прегледа изтеглените данни, като
включи устройството в USB порта на компютъра и
използва безплатния софтуер EasyLog. След това
данните могат да бъдат графирани, отпечатани и
експортирани в други приложения за подробен анализ.
Уредът се отличава с висококонтрастен матричен LCD
дисплей и три бутона за навигация в менюто.
Регистраторът на данни се доставя в комплект с две
литиево-метални батерии, които обикновено могат да
позволяват регистриране до 1 година и е защитен от
влага, когато кутията на батерията е добре монтирана.
Може да се захранва от USB.

Обхват на измерване на
температура:

От -30 до 80°C (от -22 до
176°F)

Грешка при температура: ± 0,2°C (± 0,4°F)
Скорост на регистрация: Между 10 секунди и 1 час
Капацитет на паметта: Над 250 000
Размери: 88 x 48,5 x 30,5 mm (3,46 x

1,90 x 1,20 ”)
Свързаност: USB
Живот на батерия: 1 година (при 25 ° C, 1

минута регистриране,
изключен LCD)
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