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Onset HOBO dataloggerit  
vesistöjen seurantaan
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Tuotenumero MX2501

 pH-anturi     mV

Alue  2,00 - 12,00 pH    -512 ... 512 mV

Tarkkuus  ±0,10 pH-yksikköä ±10 °C:n lämpötilassa kalibroinnin aikana   ±0,20 mV

Resoluutio  0,01 pH     0,02 mV

Vasteaika  1 minuutti

 Lämpötila-anturi

Alue  -2 ... 50 °C (28,4 – 122 °F)

Tarkkuus  ±0,2 °C (± 0,36 °F)

Resoluutio  0,04 °C (0,072 °F)

Vasteaika  7 minuuttia 

 Loggeri

Toiminta-alue  -2 ... 50 °C (28,4 – 122 °F), ei jäätymispisteessä

Kelluvuus  Makeassa vedessä: 13,6 g (0,48 oz) negatiivinen, suolavesi: 19,6 g (0,69 oz) negatiivinen

Vedenpitävä  40 m (131,2 jalkaa)

Intervalli  1 sekunti - 18 tuntia

Ajan tarkkuus  ±1 minuutti kuukaudessa 0 – 50 °C (32 – 122 °F)

Pariston tyyppi  Yksi AA 1,5 V, käyttäjän vaihdettavissa

Pariston kesto 1 vuotta 25 °C:ssa (77 °F), intervalli 1 min, Bluetooth päällä

 3 vuotta 25 °C:ssa (77 °F), intervalli 1 min, Bluetooth kokonaan pois

Muisti  152 KB (43 300 mittausta)

Mitat  22,86 x 4,27 cm (9,0 x 1,68 tuumaa)

Paino  268,2 g 

CE-yhteensopiva  Kyllä

Ominaisuudet:
•	 Ohjattu	kalibrointiprosessi	HOBOmobile®	-sovelluksella

•		 Voidaan	käyttää	sekä	makeassa	vedessä	että	suolavedessä

•		 Langaton	Bluetooth	Low	Energy®	(BLE)	-tekniikkaa

•		 Käyttäjän	vaihdettavissa	oleva	paristo	sekä	pH-anturi

•		 Vesitiivis	40	metriin	saakka

UUTUUs!  
Onset Hobo MX2501 
pH ja lämpötilaloggeri
Onset Hobo MX2501 on uusi pienikokoinen langatto-
masti toimiva dataloggeri veden pH- ja lämpötilamit-
tauksiin.	Loggeri	on	suunniteltu	pitkäaikaiseen	pH-ar-
vojen tallentamiseen esim. suistoissa, puroissa, järvissä, 
joissa ja merissä. 

Loggerin	ohjelmointi	sekä	datan	luku	tapahtuu	hel-
posti ja nopeasti puhelimella. Dataloggeri hyödyntää 
Bluetooth	Low	Energy®	(BLE)	-tekniikkaa	ja	kommunikoi	
langattomasti Android- tai iOS-puhelimeen ladatun 
ilmaisen	HOBOmobile®	-sovelluksen	kanssa.	Kalibrointi	
on	helppoa	HOBOmobilen®	ohjatun	kalibrointiprosessin	
avulla. Tällä kompaktilla ja helppokäyttöisellä loggerilla 
pH-mittaukset sujuvat nopeasti ja vaivattomasti, eikä 
tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa loggerin ohjelmoin-
tiin, lukuun tai itse kalibrointiprosessiin.

Tuetut mittaukset:
pH, lämpötila
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Tuotenumero  UTBI-001

 Lämpötila-anturi

Toiminta-alue  -20 ... 70 °C ilmassa, vedessä maksimilämpötila 30 °C

Tarkkuus ±0,21 °C yli 0-50 °C 

Resoluutio  0,02 °C lämpötilassa 25 °C (80 °F)

Vasteaika  5 minuuttia vedessä, 12 minuuttia ilmassa, kun 2m/s

Stabiilisuus  0,1 °C (0.18 °F) vuodessa

 Loggeri

Reaaliaikainen kello  ±1 minuutti kuukaudessa 0-50 °C (32-122 °F)

Paristo  3 V litium-paristo, ei vaihdettavissa

Pariston kesto 5 vuotta ja 1 minuutti tai suurempi intervalli

Muisti  42 000 mittausta

Vedenpitävä  305 m 

Mitat  3,0 x 4,1 x 1,7 cm

CE-yhteensopiva  Kyllä

TidbiT® V2  
lämpötilaloggeri 
Pieni ja kestävä loggeri veden lämpötilan 
mittaamiseen

Onsetin	pienin	dataloggeri,	TidbiT®	V2	on	langaton	läm-
pötilaloggeri, jossa on 12 bitin resoluutio ja ±0,2 °C tark-
kuus. Se on vesitiivis 300 metriin saakka ja sitä voidaan 
käyttää useiden erityyppisten vesistöjen lämpötilojen 
tallentamiseen. 

Tuetut mittaukset:
Lämpötila

Ominaisuudet:
•	 Onsetin	pienin	dataloggeri

•	 Vedenpitävä	300	metriin

•	 Datan	lukeminen	alle	30	sekunnissa	USB-telakan	avulla
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Onset HOBO MX2200- 
sarjan dataloggerit
Veden lämpötilamittaukset suoraan 
loggerista puhelimeen

Uusilla	HOBO	MX2200-sarjan	loggereilla	pystyt	tallenta-
maan helposti lämpötila-arvoja kosteissa ja vedenalaisis-
sa kohteissa. Dataloggeri lähettää mitatun datan langat-
tomasti Bluetoothin avulla puhelimeen. Mittaustuloksia 
voidaan	tarkastella	puhelimessa	ilmaisen	HOBOmobile®	
-sovelluksen kanssa. Näin ollen kannettavaa tietokonet-
ta ei tarvita mittauskohteissa. Tuoteperheeseen kuulu 
neljä loggerimallia, jotka soveltuvat moniin erilaisiin 
vedenalaisiin	mittauskohteisiin.	Loggerit	on	valmistettu	
kestäviksi ja ne sisältävät laajan muistikapasiteetin.

Tuetut mittaukset:
Lämpötila,	valo

Ominaisuudet:
•	 Kätevä	langaton	luku	Bluetooth-yhteyden	avulla

•	 Suuri	muisti,	voit	tallentaa	96	000	mittausta

•	 Asennuslevyn	avulla	asetat	loggerin	helposti	kohteeseen

•	 Käyttäjän	vaihdettavissa	oleva	paristo	(MX2201,	MX2202,	MX2203)

•	 Toimii	Onsetin	HOBOmobile®	-sovelluksen	kanssa

Vaivatonta, tarkkaa dataa
Onsetin	HOBOmobile®	-sovelluksen	ilmainen	lataus	tapahtuu	joko	iTunesin	
tai Google Playn avulla, riippuen käyttäjän puhelimen tai tabletin käyttö-
järjestelmästä. Sovelluksella määrität haluamasi asetukset MX2200-sarjan 
loggereihin kentällä ja näin säästät aikaa. 

Loggereissa	on	laaja	lämpötilanmittausalue.	MX2202-mallissa	on	sisään-
rakennettu valontunnistin, joka kertoo valon määrän matalassa vedessä 
mitattaessa.

Kompakti paketti
Luotettaviin,	kompakteihin,	lujatekoisiin	ja	vir-
taviivaisiin HOBO MX2200-sarjan loggereihin 
on integroitu suuri määrä ominaisuuksia.
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Lämpötila-anturi (MX2201 ja MX2202)
 Mittausalue -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) ilmassa, -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) vedessä

 Tarkkuus  ±0,5 °C -- 20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

 Resoluutio  0.04 °C (0.072 °F)

 Stabiilisuus  <0.1 °C (0.18 °F) vuodessa

 Vasteaika 17 minuuttia ilmassa, kun 1 m/s, vedessä noin 7 minuuttia 

Valoanturi (MX2202) Mittausalue  0-167 731 lux (15 582 lumft2)

 Tarkkuus  ±10 % suoraan auringon valolle

Loggeri 	 Loggerin	toiminta-alue	 -20	...	70	°C	(-4	...	158	°F)	ilmassa

 Vedenpitävä   0,5 m (100 jalkaa)

	 Tiedonsiirto	 		Bluetooth	Low	Energy	(Bluetooth	Smart)

 Intervalli  1 sekunti - 18 tuntia

 Ajan tarkkuus   ±1 minuutti kuukaudessa 25 °C:ssa (77 °F)

 Paristo   CR2032, 3V litium, käyttäjän vaihdettavissa

 Pariston kesto  1 vuosi tyypillinen 25 °C:ssa (77 °F) ja intervalliväli 1 minuuttia ja Bluetooth aina päällä,  
   2 vuotta tyypillinen, kun Bluetooth aina pois

 Muisti   96 000 mittausta

 Mitat   3,35 x 5,64 x 1,6 cm 

Lämpötila-anturi (MX2203 ja MX2204)

 Mittausalue MX2203: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) ilmassa, -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) vedessä,  
  vedessä maksimilämpötila 30 °C 
  MX2204: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) ilmassa, -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) vedessä,  
  vedessä maksimilämpötila 30 °C

 Tarkkuus ±0.25 °C, -20 ... 0 °C (±.45 °F, -4 to 32 °F)

  ±0.2 °C, 0 ... 70 °C (±0.36 °F, 32 to 158 °F)

 Resoluutio  0.01°C (0.072 °F)

 Stabiilisuus  <0.1 °C (0.18 °F) vuodessa

 Vasteaika MX2203: 17 minuuttia ilmassa, kun 1 m/s, vedessä noin 7 minuuttia  
  MX2204: 15 minuuttia ilmassa, kun 1 m/s, vedessä noin 4 minuuttia

Loggeri	 Loggerin	toiminta-alue	 -20	...	70	°C	(-4	...	158	°F)

 Vedenpitävä  MX2203: 122 m (400 jalkaa) MX2204: 1 524 m (5 000 jalkaa)

	 Lähetysalue		 noin	30,5	m	(100	jalkaa)	

	 Tiedonsiirto	 Bluetooth	Low	Energy	(Bluetooth	Smart)

 Intervalli  1 sekunti - 18 tuntia

 Ajan tarkkuus ±1 minuutti kuukaudessa 25 °C:ssa (77 °F)

 Paristo  CR2477, 3V litium, käyttäjän vaihdettavissa MX2303, ei vaihdettavissa MX2304

 Pariston kesto 3 vuotta, tyypillinen 25 °C:ssa (77 °F) ja intervalliväli 1 minuutti ja  
  Bluetooth aina käytössä, 5 vuotta tyypillinen Bluetooth aina pois päältä

 Muisti  96 000 mittausta

 Mitat MX2203: 4,45 x 7,32 x 3,58 cm  
  MX2204: 4,06 x 6,99 x 3,51 cm 

MX2201
- lämpötila

- syvyysluokitus 30,5 m

MX2204
- lämpötila

- syvyysluokitus 1524 m

MX2202
- lämpötila/valo

- syvyysluokitus 30,5 m

MX2203
- lämpötila

- syvyysluokitus 122 m
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HOBO Temp Pro v2 
Edullinen lämpötilaloggeri, suolaiseen ja 
makeaan veteen

HOBO Temp Pro v2 -langattomassa lämpötilaloggerissa 
on 12 bitin resoluutio ja ±0,2 °C tarkkuus. Suojaavan 
muotoilun vuoksi loggeria voidaan käyttää niin suolave-
dessä kuin makeassa vedessä. Dataloggerin ohjelmointi 
ja	purku	tapahtuu	optisen	USB-telakan	avulla	helposti,	
vaikka loggeri olisi märkä. 

Tuetut mittaukset:
Lämpötila Ominaisuudet:

•	 Tutkimusluokan	mittausta	edulliseen	hintaan

•	 Vedenpitävä	120	metriin

•	 Pitkä	pariston	kesto

•	 Datan	lukeminen	alle	30	sekunnissa	optisen	USB-telakan	avulla

Tuotekoodi U22-001

Muisti  42 000 mittausta

Intervalli  1 sekunti – 18 tuntia

Pariston kesto 6 vuotta, kun 1 minuutti tai suurempi intervalli, ei käyttäjän vaihdettavissa

Mittausalue -40 ... 70 °C ilmassa, vedessä maksimilämpötila 50 °C

Tarkkuus  ±0,21 °C yli 0 ... 50 °C (±0.38 °F yli 32 ...122 °F)

Resoluutio  0,02 °C lämpötilassa 25 °C (80 °F)

Vasteaika  5 minuuttia vedessä, 12 minuuttia ilmassa, kun 2m/s

Mitat  Halkaisija 3,0 cm, pituus 11,4 cm

CE-yhteensopiva  Kyllä
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HOBO Pendant  
dataloggerit
Hobo Pendant loggerit ovat edullinen vaihtoehto läm-
pötilan, valon, kiihtyvyyden ja liikkeen tallentamiseen. 
Säänkestävä kotelointi mahdollistaa loggerin käytön 
haastavissakin olosuhteissa. Sarjan loggerit soveltuvat 
sekä lyhyen aikavälin tallennuksiin että pitkäaikaisiin 
mittauksiin.

Tuetut mittaukset:
Lämpötila,	valon	voimakkuus,	kallistus,	kiihtyvyys

Ominaisuudet:
•	 Edullinen	lämpötila-,	valoteho-	ja	kiihtyvyysloggeri

•	 Vedenpitävä	kotelo	kosteisiin	tai	vedenalaisiin	käyttökohteisiin

•	 Datan	lukeminen	alle	30	sekunnissa	optisen	USB-telakan	kautta

Tuotekoodi UA-001-08  UA-001-64 UA-002-08 UA-002-64  UA-004-64
Mittaukset lämpötila lämpötila lämpötila/valo lämpötila/valo kiihtyvyys

Muisti (mittausta)  6 500 52 000  3 500 28 000   64 000 kiihtyvyys 
     32 000 kallistus 
     21 333 liike

Näytteenottotaajuus		 	 1	sekunti	-	18	tuntia,	UA-004-64:	100	sekunnissa

Akun kesto  1 vuosi tyypillinen, käyttäjän vaihdettavissa, CR2032

Veden syvyysluokitus   30 m, -20 ... 20 °C (100 jalkaa -4 ... 68 °F)

 Lämpötila-anturi

Mittausalue   -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) ilmassa, -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) vedessä

Tarkkuus   ±0.53 °C alkaen 0-50 °C (±0,95 °F, 32-122 °F)

Resoluutio (10 bittiä)   0,14 °C @ 25 °C (0,25 °F @ 77 °F)

Vasteaika   10 minuuttia ilmassa, 5 minuuttia vedessä

 Valon voimakkuusanturi

Alue   0-323000 lumenia/m2 

 Kiihtyvyysanturi

Mittausalue   ±3 G

Tarkkuus   ±2,5 % FS @ 25 °C (77 °F), tehtaalla kalibroitu

Resoluutio (8-bittinen)   0,02 G

 Kallistus/liikeanturi

Mittausalue   ±3 G

Tarkkuus   ±2,5 % FS @ 25 °C (77 °F), tehtaalla kalibroitu

Resoluutio (8-bittinen)   ±4,3 ° @ 90 °... ±13 ° @ 0 ° ja 180 °

Mitat   5,8 x 3,3 x 2,3 cm (2,3 x 1,3 x 0,9 tuumaa)

CE-yhteensopiva   Kyllä



8

HOBO U12 dataloggeri 
Syvien vesistöjen lämpötilanmittauksiin

HOBO	U12	-loggeri	on	suunniteltu	mittaamaan	veden-
lämpötilaa syvissä vesistöissä, äärimmäisissä olosuhteis-
sa,	kuten	merissä.	Loggeri	on	rakennettu	titaanikotelon	
sisälle ja se kestää hyvin suolaveden aiheuttamaa 
korroosiota.	Loggeri	kestää	painetta	aina	11	000	metrin	
syvyyteen asti.

Tuetut mittaukset:
Lämpötila

Tuotekoodi  U12-015-03

Muisti  43 000 mittausta

Intervalli 1 sekunti - 18 tuntia, käyttäjän valittavissa

Akun kesto 3 vuotta, tehtaan vaihdettavissa

Mittausalue -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)

Tarkkuus  ±0,25 °C, 0 ... 50 °C (±0,45 °F alkaen 32 °... 122 °F)

Resoluutio (12 bittiä)  0,02 ° @ 25 °C (0,04 ° @ 77 °F)

Vasteaika  <4 minuuttia (90 % veteen)

Mitat  114 mm x 20,6 mm halkaisija (4,5 x 0,81 tuumaa) 6,4 mm (0,25 tuumaa) asennusreikä

CE-yhteensopiva  Kyllä

Ominaisuudet:
•	 Kestää	syvyydet	jopa	11	000	metriin

•	 Laajennettu	lämpötila-alue	-40	°...	125	°C

•	 Nopea	tietojen	lukeminen	USB-portin	kautta

•	 Titaanikotelo	suojaa	korroosiolta	suolavedessä
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HOBO® MX2001  
Bluetooth-loggeri 
Vedenpinnan seurantaan

HOBO®	MX2001	on	vedenpinnan	tason	ja	lämpötilan	
dataloggeri. Mittausdata siirretään mobiililaitteille lan-
gattomasti Bluetooth Smart -tekniikalla.

Enää ei tarvitse ottaa läppäriä mukaan kentälle, eikä 
poistaa loggeria mittausputkesta tiedon tallennusta 
varten. Tarvitaan vain mobiililaite, vapaasti ladattava 
HOBOmobile™ -sovellus ja MX2001-dataloggeri.

Tuetut mittaukset:
Vedenpinnan taso, veden lämpötila, absoluuttinen

paine, ilmanpaine, differentiaali-paine

Ominaisuudet:
•	 Nopea	ja	helppo	datan	siirto	mobiililaitteelle

•	 Ei	tarvitse	poistaa	mittausputken	suojusta,	nostaa	loggeria	putkesta,		
 oikoa kaapeleita …

•	 Toimii	ilmaisella,	ladattavalla	HOBOmobile™	-sovelluksella

•	 Ilmanpaineen	kompensointianturi	suoraan	veden	pinnan	tason	 
 lukemaan

•	 Paristot	käyttäjän	vaihdettavissa,	yhden	vuoden	käyttöaika

•	 Mallit	makealle	ja	suolaiselle	vedelle

Tuotekoodi  MX2001-01 (ja-Ti)  MX2001-02  MX2001-03  MX2001-04 (ja-Ti)

Veden pinnan taso

Alue  0-9 m  0-30,6 m 0-76,5 m 0-4 m

Kalibroitava alue 0 -40 °C (32-104 °F)  69-207 kPa 69-400 kPa 69-850 kPa 69-145 kPa

Tarkkuus   ±0,05 % FS, 0,5 cm ±0,05 % FS, 1,5 cm ±0,05 % FS, 3,8 cm ±0,075 % FS, 0,3 cm

Resoluutio  0,02 kPa <0,04 kPa  <0,085 kPa <0,014 kPa

Lämpötila

Alue  -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Tarkkuus   ±0.44 °C alkaen 0-50 °C (±0.79 °F alkaen 32 ...122 °F)

Resoluutio   0.1 °C, 25 °C (0.18 °F, 77 °F)

Ilmanpaine

Mittausalue  66-107 kPa (9,57-15,52 psia)

Tarkkuus (tyypillinen) ±0,075 % FS, 0,3 cm (0,01 jalkaa) vettä

Loggeri

Toiminta-alue -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Lähetysalue		 noin	30,5	m	(100	jalkaa)

Mitat Yläpää (MX2001-ylhäällä): halkaisija 2,56 cm (1,0 tuumaa), pituus 28,9 cm (11,4 tuumaa) 

 Anturin pääte (MX2001-0x-S ja MX2001-0x-ti-S): halkaisija 2,54 cm (1,0 tuumaa), pituus 9,91 cm (3,9 tuumaa)

CE-yhteensopiva Kyllä

FCC-yhteensopiva Kyllä
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Onset HOBO U20-sarjan 
dataloggerit 
Vedenpinnan seurantaan

U20-sarjan	loggereilla	teet	huipputarkkoja	mittauksia	
edulliseen hintaan. Käyttökohteita ovat esimerkiksi 
kaivot,	purot,	järvet	ja	kosteikot.	Loggereita	on	saatavilla	
joko titaanikuorella tai metallikuorella. Hyvän suojauk-
sen ansiosta loggeri on kestävä myös hankalimmissa 
olosuhteissa.

Tuetut mittaukset:
Vedenpinnan taso, ilmanpaine, paine (absoluuttinen), 
lämpötila

Ominaisuudet:
•	 Saatavana	neljä	eri	syvyysaluetta

•	 Helppo	käyttöönotto	

•	 Saatavana	ruostumattomana	teräksenä,	sekä	titaanina

•	 Kestävä	keraaminen	paineanturi	takaa	luotettavan	suorituskyvyn

•	 Mukana	kalibrointisertifikaatti

Tuotekoodi U20-001-04/ U20-001-01/ U20-001-02/ U20-001-03/
 U20-001-04-Ti U20-001-01-Ti U20-001-02-Ti U20-001-03-Ti

Alue 0-4 m (0-13 ft) 0-9 m (0-30 ft) 0-30 m (0-100 ft) 0-76 m (0-250 ft) 
 0-145 kPa (0-21 psia) 0-207 kPa (0-30 psia) 0-400 kPa (0-58 psia) 0-850 kPa (0-123 psia)

Tehtaalla kalibroitu 69-145 kPa 69-207 kPa 69-400 kPa 69-850 kPa 
mittausalue (0–40 °C; (10-21 psia) (10-30 psia) (10-58 psia) (10-123 psia) 
32-104 °F)

Vedenpinnan tarkkuus ±0,3 cm (0,01 jalkaa) ±0,5 cm (0,015 jalkaa) ±1,5 cm (0,05 jalkaa) ±3,8 cm (0,125 jalkaa) 
(tyypillinen virhe) (±0,075 % FS) (±0,05 % FS) (±0,05 % FS) (±0,05 % FS)

Resoluutio	 0,14	cm	(0,005	ft)		 0,21	cm	(0,007	ft)	 	0,41	cm	(0,013	ft)		 0,87	cm	(0,028	HUF)

Nopea paineenkesto 310 kPa (45 psia) 310 kPa (45 psia) 500 kPa (72,5 psia) 1200 kPa (174 psia) 
 syvyys  18 m (60 ft) syvyys 18 m (60 ft) syvyys  40,8 m (134 ft) syvyys  112 m (368 ft)

 Lämpötila-anturi (sama kaikille malleille)

Alue  -20 ... -50 °C (-4 ... 122 °F)

Tarkkuus  ±0,37 ° @ 20 °C (±0,67 ° @ 68 °F) ±0,44 ° alkaen 0-50 °C (±0,79 ° alkaen 32-122 °F)

Resoluutio (10 bittiä)  0,1 ° @ 20 °C (0,18 ° @ 68 °F)

Vasteaika  5 minuuttia, vesi

Mitat  halkaisija 2,46 cm x 15 cm (0,97 x 5,9 tuumaa) reikäasennus 6,3 mm (0,25 tuumaa)

CE-yhteensopiva  Kyllä
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Tuotekoodi  U20L-04  U20L-01  U20L-02

Alue	 0-4	m	(0-13	HUF)	 0-9	m	(0-30	HUF)	 0-30.6	m	(0-100	HUF) 
 0-145 kPa (0-21 psia) 0-207 kPa (0-30 psia) 0-400 kPa (0-58 psia)

Tehtaalla kalibroitu, 69-145 kPa 69-207 kPa 69-400 kPa 
mittausalue (0-40 °C, (10-21 psia) (10-30 psia) (10-58 psia) 
32-104 °F)

Veden pinnan tarkkuus ±0,4 cm (0,013 jalkaa) ±1,0 cm (0,03 jalkaa) ±3,0 cm (0,1 jalkaa) 
(tyypillinen virhe) (±0,1% FS) (±0,1% FS) (±0,1% FS)

Resoluutio  0,14 cm (0,005 ft) vesi  0,21 cm (0,007 ft) vesi  0,41 cm (0,013 ft) vesi

Nopea paineenkesto 310 kPa (45 psia) 310 kPa (45 psia) 500 kPa (72,5 psia) 
 syvyys 18 m (60 ft) syvyys 18 m (60 ft) syvyys 40,8 m (134 ft)

Lämpötila-anturi

Alue   -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Tarkkuus   ±0,37 ° @ 20 °C (±0,67 ° @ 68 °F) ±0,44 ° 0-50 °C (±0,79 ° alkaen 32-122 °F)

Resoluutio (10 bittiä)   0,1 ° @ 20 °C (0,18 ° @ 68 °F)

Vaste aika   10 minuuttia, vesi

Mitat   halkaisija 3,18 cm x 15,24 cm (1,25 x 6,0 tuumaa) reikäasennus 6,3 mm (0,25 tuumaa)

CE-yhteensopiva   Kyllä

HOBO U20L sarja,  
veden pinnankorkeus-
loggerit
Edullinen hinta, korkea mittaustarkkuus

HOBO	U20L	-sarjan	loggerit	ovat	edullisia,	veden	pinnan-
tietoja	tallentavia	tutkimusluokan	loggereita.	Loggereita	
käytetään veden pinnan jatkuvaan seurantaan ja ne 
sisältävät lämpötila-anturin laajalle mittausalueelle. 
Sarjan loggereiden polypropeenisuojaus mahdollistaa, 
että loggeri-malleja voidaan käyttää useissa erilaisissa 
ympäristöissä.	Loggereden	mittaustarkkuus	on	0,1	%.	

Tuetut mittaukset:
Vedenpinnan taso, ilmanpaine, paine

(absoluuttinen), lämpötila

Ominaisuudet:
•	 Pienikokoinen	helppohoitoinen	dataloggeri,	nopea	käyttöönotto

•	 Voidaan	käyttää	sekä	makeassa	että	suolaisessa	vedessä

•	 Kestävä	keraaminen	paineanturi

•	 Käyttökohteita	esim.	kaivot,	purot,	järvet,	kosteikot	sekä	vuorovesialueet
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HOBO U24 -sarjan  
johtavuusloggerit 
Makealle vedelle sekä stabiilille suola- 
vedelle

HOBO-johtokykyloggerit ovat käteviä, lujatekoisia sekä 
kustannustehokkaita erilaisiin makean ja suolaisen 
veden seurantamittauksiin.

HOBO	U24-001	-mallilla	voidaan	mitata	sähkönjoh-
tavuutta	erittäin	tarkasti	makeassa	vedessä.	Loggeri	
soveltuu veden laadun mittauksiin  ja esim. sadevesien 
aiheutumien seurantaan.

HOBO	U24-002-C	-malli	on	tarkoitettu	kohteisiin,	joissa	
on suhteellisen pieniä muutoksia suolapitoisuuksissa  
(±5 000 µS/cm), kuten suolaisen veden lahdet, tai kun 
mitataan sateiden vaikutuksia suolaisiin vesistöihin. Tätä 
loggerimallia voidaan käyttää myös keräämään suola-
pitoisuustietoja	U26-happiloggerin	suolapitoisuuden	
kompensointia varten.

Tuetut mittaukset:
Sähkönjohtavuus, suolapitoisuus, lämpötila

Ominaisuudet:
•	 Kapasitiivinen	anturi	takaa	pitkän	käyttöiän

•	 Anturin	puhdistus	ja	ilmakuplien	poisto	on	helppoa

•	 Optisen	liitännän	avulla	tiedon	purkaminen	on	nopeaa	ja	luotettavaa		
 myös kosteissa olosuhteissa

•	 Yhteensopiva	HOBOn	vedenpitävän	telakan	kanssa,	jolloin	tietojen	 
 kerääminen on helppoa ja luotettavaa

Tuotekoodi  U24-001 johtavuus   U24-002-C johtavuus/suolapitoisuus

Muisti  18 500, kun käytetään yhtä mittausaluetta 
  14 400, kun käytetään kahta mittausaluetta

Sähkönjohtavuus, kalibroidut pieni: 0-1000 µS/cm  pieni: 100-10 000 µS/cm 
mitta-alueet iso: 0-10 000 µS/cm  iso: 5 000-55 000 µS/cm

Sähkönjohtavuus, kalibroitu alue, 
lämpötila-alue 5-35 °C (41-95 °F)  5-35 °C (41-95 °F)

Spesifioitu johtokyvyn tarkkuus pieni alue: 3 % lukemasta/ 5 µS/cm  pieni alue: 3 % lukemasta/ 50 µS/cm 
 iso alue: 3 % lukemasta/ 20 µS/cm  iso alue: 5 % lukemasta

Sähkönjohtavuus resoluutio  1 µS/cm  2 µS/cm

Johtavuus, stabiilisuus  Jopa 12 % kuukaudessa, kuukausittain suoritetaan  
	 	 kompensointi	Hoboware	Pro	-ohjelmalla

Lämpötilan	tarkkuus		 	 0,1	°C	(0,2	°F) 
(kalibroidulla alueella)   

Lämpötilan	resoluutio		 	 0,01	°C	(0,02	°F)

Vasteaika   1 sekunti, vesi

Mittaus- ja toiminta-alue  0-36 °C (32-97 °F)  -2 ... 36 °C (28-97 °F)

Intervalli   1 s - 18 tuntia

Ajan tarkkuus  ±1 minuutti kuukaudessa

Paristo   3,6 V litium-paristo, kesto 3 vuotta (1 min  intervalli)

Enimmäissyvyys	 	 70	m	(225	HUF)

Mitat   halkaisija 3,18 cm x 16,5 cm, asennusreikä 6,3 mm  
  (halkaisija 1,25 tuumaa x 6,5, asennusreikä ¼ tuumaa)

CE-yhteensopiva  Kyllä



13

Tuotekoodi U26-001

Liuennut happi

Anturin tyyppi  Optinen

Mittausalue		 0-30	mg/L

Kalibroitu	alue	 0-20	mg/L		0-35°C

Tarkkuus		 ±0,2	0-8	mg/l,	±0,5	mg/L	8-20	mg/L

Resoluutio		 0,02	mg/L

Vasteaika  alle 2 minuuttia, vedessä

RDO-anturin hatun vaihtoväli 6 kk

Lämpötila

Käyttölämpötila ja -5 ... 40 °C (23-104 °F)   
mittaus alue 

Lämpötilan	tarkkuus		 0,2	°C	(0,36	°F)

Lämpötilan	resoluutio		 ±0,02	°C	(±0,04	°F)

Vasteaika  90 % alle 30 minuutissa

Loggeri

Muisti  21 700 mittausta

Intervalli 1 min - 18 tuntia

Ajan tarkkuus  ±1 minuutti kuukaudessa 25 °C:ssa (77 °F)

Paristo  3,6 V litium-paristo, kesto 3 vuotta (1 min intervalli), ei käyttäjän vaihdettavissa

Enimmäissyvyys		 100	m	(328	HUF)

Mitat  halkaisija 39,6 mm x 266,7 mm (halkaisija 1,56 tuumaa x 10,5 tuumaa)

CE-yhteensopiva  Kyllä

Ominaisuudet:
•	 Liuenneen	hapen	mittaus	ja	seuranta,	epätarkkuus	0,2	mg/l

•	 Optinen	anturi:	stabiili	ja	helppohoitoinen

•	 Ohjelmallinen	mittausarvojen	korjaus

•	 Optinen	USB-liitäntä	nopeaan	ja	luotettavaan	datan	siirtoon

•	 Helposti	vaihdettavat	anturihatut	(vaihtoväli	6	kk)

•	 Myös	lämpötilamittaus

Hobo U26 dataloggeri 
Liuenneen hapen tallenukseen

HOBO	U26	liuenneen	hapen	tallennin	on	tarkka	ja	edulli-
nen mittalaite happipitoisuuksien määrityksiin luonnon-
vesissä. Tutkimuskäyttöön soveltuva tallennin on tarkka 
ja hyvin kenttäkelpoinen. Anturi on RDO-tekniikkaan 
perustuva ja helppohoitoinen. Käyttökohteita ovat esim. 
järvet ja merialueet. Datan luku loggerista tapahtuu 
helposti	ja	nopeasti	USB-telakan	avulla.

Tuetut mittaukset:
Liuennut	happi,	lämpötila
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DATALOggERIT	sIsäTILOIHIn

SiSätilat Ulkotilat VeSi

Bluetooth lämpötila ja kosteus
HOBO MX1101 -dataloggerilla mitataan  
helposti rakennusten ja erilaisten tilojen 
lämpötila- ja kosteusarvot.

UUTTA!
Lämpötilat bluetoothin avulla
HOBO MX100 on edullinen, 
roiskesuojattu ja hyvin pieni- 
kokoinen dataloggeri, joka 
mittaa ja lähettää lämpötilan 
arvot langattomasti bluetoothin 
avulla puhelimeen.

Bluetooth CO2, lämpötila ja kosteus
HOBO MX1102 CO2 -dataloggerilla  
mitataan helposti rakennusten sekä  
erilaisten tilojen hiilidioksidi-, lämpötila- 
ja kosteusarvot.

sisätilojen lämpötila ja kosteus
HOBO	UX100-003	-dataloggeri	tallentaa	 
tarkasti sisätilojen lämpötila- ja  
kosteustiedot.

Moottorin käyntiaika
HOBO	UX90-004	-dataloggeri	tallentaa	
moottorien päälle/pois tapahtumat joko 
sisäisen tai ulkoisen anturin avulla.

Tilan käyttö ja valaistus
HOBO	UX90-006	-dataloggeri	tallentaa	 
tilan käytön ja valaistuksen vaihtelun. 
Näin valaistus voidaan suunnitella tilan 
todellisen käytön (vai: käyttöajan?) 
mukaan.

Tiedonkeruuasema
HOBO RX3000 on tiedonkeruuasema,  
joka lähettää datan internetin välityksellä 
käyttäjälle. Asema tukee useita  
mittauksia.

4-kanavainen analoginen dataloggeri
HOBO	UX120-006M	on	analoginen	data-
loggeri	sisätiloihin.	LCD-näytön	avulla	 
mittauksen arvojen seuraaminen on  
helppoa.
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HOBOlink
Seuraa Onsetin RX3000 -tiedonkeruu- 
aseman mittauksia reaaliaikaisesti HOBO- 
linkin avulla.

DATALOggERIT	ULKOTILOHIn

UUTTA!
Lämpötila- ja kosteusarvot  
langattomasti suoraan puhelimeen!
Uuden	HOBO	MX2300	-dataloggerin	
avulla saadaan ulkotilojen lämpötila-  
ja kosteusarvot suoraan puhelimeen 
helposti ja vaivattomasti - ilman  
erillistä kannettavaa tietokonetta!

Tiedonkeruuasema
HOBO RX3000 -tiedonkeruuasemaa  
voidaan käyttää myös ulkotilojen arvojen  
tallentamiseen ja lähettämiseen  
internetin välityksellä.

sääasemapaketti
HOBO	U30-NRC-SYS-C	-paketti	sisältää	 
tarpeelliset varusteet ulkoilman  
seuraamiseen.

UUTTA! 
Micro tiedonkeruuasema
HOBO	H21-USB	Micro	on	vedenkestävä	 
5-kanavainen tiedonkeruuasema ulko- 
tilojen arvojen tallentamiseen.

Lämpötila ja kosteus
HOBO	U23-001	Pro	v2	on	dataloggeri	 
joka tallentaa ulkotilojen lämpötilan ja 
kosteuden sisäisten antureiden avulla.

sademäärä
Hobo RG3 -sademääräloggeri on paristo- 
käyttöinen loggeri, joka soveltuu myös 
jatkuvan sademäärän seuraamiseen.

Tuulen  
nopeus ja suunta
S-WCF-M003	Davis®	-anturi	on	yhteen- 
sopiva kaikkien Onset-tiedonkeruu- 
asemien kanssa.

Maan kosteus
S-SMD-M005 -anturi mittaa maan  
kosteuden. Yhteensopiva kaikkien  
Onset-tiedonkeruuasemien kanssa.
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