EL-SIE-2
Lämpötilan ja kosteuden USB dataloggeri
Seuraa ympäristöä, jossa asut ja työskentelet, EL‐SIE‐2: n avulla. Edistyksellinen
sisäinen ohjelmisto tarkoittaa, että tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään
ohjelmaa ‐ liitä loggeri tietokoneeseen USB‐kaapelilla ja määritä laitteen asetukset
verkkoselaimella ja tarkastele, analysoi ja lataa tietojasi verkkoselaimella. Se ei
todellakaan voi olla helpompaa.
Kirkas ja selkeä näyttö näyttää sen hetkiset lukemat ja laitteen tilan yhdellä
silmäyksellä. Loggeri toimitetaan asennuskiinnikkeellä seinään kiinnittämistä varten.
EL‐SIE‐2 käyttää tavallisia AAA‐paristoja ja tyypillinen pariston käyttöikä on yli vuosi.
Ohjelmistoa ei tarvita! Määritä, tarkastele ja analysoi tietoja seuraavasti:
1) Liitä tiedonkeruulaite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB‐kaapelilla
2) Avaa verkkoselaimesi ja kirjoita osoiteriville http: //EasyLog.local
3) EL‐SIE‐kotisivu latautuu ‐ tallenna se suosikkeihisi tai kirjanmerkkeihisi
4) Määritä ja aloita kirjaaminen noudattamalla näytön ohjeita
5) Irrota tiedonkeruulaite ja sijoita se paikkaan josta haluat tietoja
Kun tiedonkeruu on käynnissä, voit liittää sen takaisin tietokoneeseesi ja tarkastella tähän mennessä
tallennettuja tietoja, ilman että sinun on lopetettava tiedonkeruu. Valitse vain http: //EasyLog.local suosikeistasi
ja napsauta Näytä / Tallenna tiedot.
Easylog Cloud pilvitallennus
Säilytä tietojasi turvallisesti ja tarjoa ne saataville miltä tahansa Internetiin liitetyltä tietokoneelta tai
mobiililaitteelta Easylog Cloudin avulla. EL‐SIE voi lähettää lokitietoja pilveen tietokoneeltasi ja tekee tietojen
jakamisesta ja analysoinnista helpompaa kuin koskaan. Lisätietoja ja tilin luominen Easylog Cloudiin on
osoitteessa www.easylogcloud.com.
Tekniset tiedot
Mittausalue lämpötila
Resoluutio
Tarkkuus
Pitkäaikainen stabiilisuus
Mittausyksiköt
Mittausalue kosteus
Resoluutio
Tarkkuus
Pitkäaikainen stabiilisuus
Kirjausnopeus
Käynnistystilat
Muistikapasiteetti
Hälytys
Virtalähde
Pariston kesto
Mitat
Ympäristöluokitus

‐18... + 55 °C (‐0,4... + 131 °F)
0.01 °C
± 0,3 °C (± 0,54 °F)
<0,03 °C (<0,054 °F) / vuosi
° C, ° F tai K
0 ‐ 100 % suhteellinen kosteus
0.1 %
± 2,0 % tyypillinen (0‐80 % RH)
<0.25%RH / vuosi tyypillinen
10 sekuntia ‐ 24 tuntia, käyttäjä voi valita
Välitön, push‐to‐start, viivästetty käynnistys, parametri laukaistuna
1 000 000 lukemaa,> 500 000 lukemaa kanavaa kohti
Integroitu hälytysääni
2 x 1,5 V AAA‐paristo
> 1 vuosi (25 °C: ssa 10 minuutin kirjausvälillä)
93 x 42 x 17 mm (ilman kiinnikettä)
IP4X

Toimitukseen sisältyy
2 x AAA 1,5 V paristot
1 x EL‐SIE Asennusteline
1 x USB A ‐ USB C ‐kaapeli 0.5 m
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