
Дата логер EL-GFX-TC за
температура с външен датчик

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: Lascar Electronics;
Номер на продукта: 017-12099;
Каталожен номер: EL-GFX-TC;

Дата логер EL-GFX-TC за температура с външен датчик

▪ Съвместим с K, J и T-тип термодвойки с миниатюрна
връзка на термодвойка 
▪ Съхранява над 250 000 отчитания 
▪ Безплатен за изтегляне софтуер EasyLog
▪ Скорости на регистриране между 2 секунди и 1 час 
▪ Доставя се с 1,5 m K-тип термодвойка с 0 до 200°C (32
до 392°F) обхват на измерване 
▪ Екранна графика и опции на менюто за стартиране,
спиране, преглед и рестартиране на устройството

Дата логерът измерва и съхранява повече от 250 000
показания на температурата от външни тела тип K, J
или T при разделителна способност 0,1°C (0,2°F).
Предлага се със сонда тип K, способна да измерва от 0
до 200°C (32 до 392°F). Вашето приложение ще
определи коя сонда е най-подходяща въз основа на
температурния диапазон, точността и формата.
Потребителят може лесно да настрои регистратора и да
прегледа изтеглените данни, като включи регистратора
на данни в USB порта на компютъра и използва
безплатния софтуер EasyLog. След това информацията
може да бъде графирана, отпечатана и експортирана в
други приложения за подробен анализ. Регистраторът
на данни се отличава с висококонтрастен матричен
LCD дисплей и три бутона за навигация през екранното
меню. Устройството се доставя в комплект с две
литиево-метални батерии, които обикновено могат да
позволяват регистриране за срок до 1 година.

Обхват на измерване на
температура:

От 0 до 200°C (32 до 392°F)

Грешка при температура: ± 1,5°C (± 2,7°F) (на дата
логера)

Скорост на регистрация: Между 2 секунди и 1 час
Капацитет на паметта: 252 928
Размери: 102 x 48,5 x 30,5 mm (4,01”x

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

минута регистриране и
изключен екран)
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