
HI140

Temperatuurdataloggers 
met afstandsbediening vanaf pc en ±0,3 °C nauwkeurigheid

Compacte dataloggers met 
pc-verbinding
HI140-loggers wegen nauwelijks 150 
gram elk en zijn niet veel groter dan 
uw pc-muis. Ze zitten binnenin een 
gladde maar stevige behuizing uit ABS 
die verzegeld is tegen binnendringen 
van stof en water (IP67).

HI140-modellen zijn op maat gemaakt 
met verschillende temperatuurbe-
reiken om ze geschikter voor uw 
specifieke noden te maken. Ze zijn ook 
heel gemakkelijk te gebruiken, zonder 
sleutels of toetsen om op te drukken. 
Een groen led-lichtje vooraan de meter 
zal u informeren over de logstatus, 
terwijl een rood led-lichtje dient als 
alarmindicatie wanneer ongewenste 
temperaturen bereikt worden.

HI140-serie kunnen tot 7.600 tem-
peraturen controleren en opslaan in 
een EEPROM-geheugen voor down-
load en analyse. Gebruikers kunnen 
de gelogde gegevens dan naar de pc 
zenden door het instrument gewoon 
op de infraroodtransmitter HI90140 
te plaatsen en de HI92140 software 
te laten lopen. Gebruikers hebben 
slechts één infrarood transmitter 
nodig die verbonden is met uw pc om 
alle Hanna Instruments-dataloggers te 
kunnen gebruiken, waarbij elke logger 
geïdentificeerd wordt door een unieke 
ID-code.

Elk model van de HI140-reeks is voor-
zien van een haakje voor gemakkelijke 
ophanging.

 D Sla tot 7600 temperaturen op
 D Beschikbaar in een groot be-

reik van temperaturen
 D Zuinig

Specificaties HI140
Model Bereik Resolutie Nauwkeurigheid
HI140AH -30,0 tot 70,0 °C 0,5 °C ±1,5 °C 
HI140BH -10,0 tot 30,0 °C 0,2 °C ±0,5 °C 
HI140CH -30,0 tot 10,0 °C 0,2 °C ±0,5 °C 
HI140DH 20,0 tot 60,0 °C 0,2 °C ±0,5 °C 
HI140GH -5,0 tot 15,0 °C 0,1 °C ±0,3 °C 
HI140HH 10 tot 120 °C 1 °C ±2 °C 

Alle loggers hebben de volgende kenmerken: programmeerbare hoge en lage 
alarmdrempels, programmeerbaar loginterval van 1 min. tot 23 uur en 59 min., 
uitstel logstart selecteerbaar van 0 min. tot 23 uur en 59 min., programmeerbaar 
ID-nummer, infraroodcommunicatie met serie-interface, programmeerbare real-
time klok, 3 x 1,5 V AA batterijen (bijgeleverd) met ong. levensduur van 4 jaar bij 
25 °C, afmetingen: dia 86,5mm x h 35mm, gewicht: 150 g.

Bestelinformatie
Alle HI140-modellen zijn voorzien van 1,5 V 
AA batterijen (3 stuks) 

Accessoires
HI90140 Infraroodtransmitter voor 

serie HI140 voor pc-verbin-
ding

HI92140 Software voor serie HI140 
voor Windows

HI92150 RS232/USB
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