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Deluxe Logger Data Level Air Kit (30 ')

Menggabungkan pengukuran ketinggian air dengan akurasi tinggi dengan kenyamanan 

out-of-the-box, kit hemat uang ini mencakup semua yang diperlukan untuk mulai logging 

segera. Ini sangat ideal untuk memantau ketinggian air dan suhu di sumur, aliran, danau 

dan lahan basah air tawar, serta tekanan barometrik. Kit ini termasuk:

Data logger HOBO U20-001-01 (rentang 30 ') Data logger HOBO U20-001-04 

(rentang 13') untuk Tekanan Barometrik U- DTW-1 HOBO antar-jemput tahan air 

dengan 5 skrup yang dapat diganti-ganti U20-CASE-1 tas jinjing BHW- 

Perangkat lunak PRO-CD HOBOware Pro.

Seperti HOBO Water Level Loggers lainnya, versi 30-kaki menawarkan nilai luar biasa dan 

kemudahan penggunaan, tanpa tabung ventilasi atau pengering yang rumit untuk dirawat.

Keuntungan utama:

Proteksi petir - tidak ada kabel sinyal panjang, dan elektronik terlindung dalam housing stainless steel (lihat gambar lokasi sensor Level Air)

Perangkat lunak HOBOware Pro memberikan konversi yang mudah ke pembacaan ketinggian air yang akurat, kompensasi penuh untuk tekanan barometrik (lihat 

demo), dan kepadatan air.

Pengambilan sampel multi-rate (lihat demo) memungkinkan pengambilan sampel lebih cepat pada waktu-waktu kritis seperti ketika pemompaan dimulai atau berhenti. Tersedia dalam 4 

rentang kedalaman

Ideal untuk digunakan di sumur, aliran, danau, lahan basah, dan daerah pasang surut Desain tanpa 

ventilasi untuk pemasangan yang andal dan mudah, Sensor tekanan keramik tahan lama

HOBO

https://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/u20_sensor_location.pdf
https://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/u20_sensor_location.pdf
https://www.onsetcomp.com/files/flash/water_level/Post_Proc_BarComp_DemoG2.swf
https://www.onsetcomp.com/files/flash/water_level/multirate_sampling_B.swf


Spesifikasi HOBO KIT-D-U20-01

Rentang operasi sensor tekanan: 0 hingga 207 kPa (0 hingga 30 psia); sekitar 0 hingga 9 m (0 hingga 30 kaki) dari kedalaman air di permukaan laut, atau 0 hingga 12 m (0 hingga 40 kaki) Rentang operasi sensor tekanan: 0 hingga 207 kPa (0 hingga 30 psia); sekitar 0 hingga 9 m (0 hingga 30 kaki) dari kedalaman air di permukaan laut, atau 0 hingga 12 m (0 hingga 40 kaki) 

air pada ketinggian 3.000 m (10.000 kaki)

Kisaran dikalibrasi pabrik: 69 hingga 207 kPa (10 hingga 30 psia), 0 ° hingga 40 ° C (32 ° hingga 104 ° F)Kisaran dikalibrasi pabrik: 69 hingga 207 kPa (10 hingga 30 psia), 0 ° hingga 40 ° C (32 ° hingga 104 ° F)

Tekanan meledak: 310 kPa (45 psia) atau kedalaman 18 m (60 kaki)Tekanan meledak: 310 kPa (45 psia) atau kedalaman 18 m (60 kaki)

Akurasi level air *: Kesalahan umum - 0,05% FS, 0,5 cm (0,015 kaki) airAkurasi level air *: Kesalahan umum - 0,05% FS, 0,5 cm (0,015 kaki) air

Kesalahan maksimum: - 0,1% FS, 1,0 cm (0,03 kaki) airKesalahan maksimum: - 0,1% FS, 1,0 cm (0,03 kaki) air

Akurasi tekanan mentah **: 0,3% FS, 0,62 kPa (0,09 psi) kesalahan maksimumAkurasi tekanan mentah **: 0,3% FS, 0,62 kPa (0,09 psi) kesalahan maksimum

Resolusi: < 0,02 kPa (0,003 psi), 0,21 cm (0,007 kaki) airResolusi: < 0,02 kPa (0,003 psi), 0,21 cm (0,007 kaki) air

Waktu respons tekanan: 90% <1 detikWaktu respons tekanan: 90% <1 detik

Waktu respons termal (90%) †: Sekitar 10 menit di dalam air untuk mencapai kompensasi suhu penuh dari sensor tekananWaktu respons termal (90%) †: Sekitar 10 menit di dalam air untuk mencapai kompensasi suhu penuh dari sensor tekanan

* Dengan pengukuran ketinggian air referensi yang akurat dan data Asisten Kompensasi Barometrik

** Akurasi sensor tekanan absolut mencakup semua penyimpangan tekanan, suhu, dan kesalahan yang disebabkan oleh histeresis † Kesalahan maksimum 

akibat perubahan termal yang cepat adalah sekitar 0,5%

Kisaran operasi sensor suhu: - 20 ° hingga 50 ° C (-4 ° Kisaran operasi sensor suhu: - 20 ° hingga 50 ° C (-4 ° Kisaran operasi sensor suhu: - 20 ° hingga 50 ° C (-4 ° 

hingga 122 ° F)

Ketepatan: 0,37 ° C pada 20 ° C (0,67 ° F pada 68 ° F), lihat Plot AKetepatan: 0,37 ° C pada 20 ° C (0,67 ° F pada 68 ° F), lihat Plot A

Resolusi: 0,1 ° C pada 20 ° C (0,18 ° F pada 68 ° F) (10-bit)Resolusi: 0,1 ° C pada 20 ° C (0,18 ° F pada 68 ° F) (10-bit)

Waktu respons (90%): 3,5 menit dalam air (khas)Waktu respons (90%): 3,5 menit dalam air (khas)

Stabilitas (melayang): 0,1 ° C (0,18 ° F) per tahunStabilitas (melayang): 0,1 ° C (0,18 ° F) per tahun

Logger

Jam waktu nyata: ± 1 menit per bulan 0 ° hingga 50 ° C (32 ° hingga 122 ° F)Jam waktu nyata: ± 1 menit per bulan 0 ° hingga 50 ° C (32 ° hingga 122 ° F)

Baterai: 2/3 AA, Lithium 3,6 Volt, dapat diganti pabrikBaterai: 2/3 AA, Lithium 3,6 Volt, dapat diganti pabrik

Daya tahan baterai (penggunaan umum): 5 tahun dengan interval penebangan 1 menit atau lebihDaya tahan baterai (penggunaan umum): 5 tahun dengan interval penebangan 1 menit atau lebih

Memori (tidak mudah menguap): Memori 64K byte (sekitar 21.700 sampel tekanan dan suhu)Memori (tidak mudah menguap): Memori 64K byte (sekitar 21.700 sampel tekanan dan suhu)

Ukuran: Diameter 2,46 cm (0,97 inci), panjang 15 cm (5,9 inci); lubang pemasangan berdiameter 6,3 mm (0,25 inci)Ukuran: Diameter 2,46 cm (0,97 inci), panjang 15 cm (5,9 inci); lubang pemasangan berdiameter 6,3 mm (0,25 inci)

Bobot: Sekitar 210 g (7,4 oz)Bobot: Sekitar 210 g (7,4 oz)

Bahan dibasahi: Baja tahan karat 316, cincin-Viton®, tutup asetil, sensor keramikBahan dibasahi: Baja tahan karat 316, cincin-Viton®, tutup asetil, sensor keramik

Shock / drop: Logger sensitif terhadap guncangan. Tangani dengan hati-hati dan hindari dampak apa pun. Selalu gunakan kemasan yang tepat saat mengirim logger.Shock / drop: Logger sensitif terhadap guncangan. Tangani dengan hati-hati dan hindari dampak apa pun. Selalu gunakan kemasan yang tepat saat mengirim logger.

Interval penebangan: Interval logging dengan laju tetap atau beberapa, dengan hingga 8 interval dan durasi logging yang ditentukan pengguna; interval penebangan dari 1 detik Interval penebangan: Interval logging dengan laju tetap atau beberapa, dengan hingga 8 interval dan durasi logging yang ditentukan pengguna; interval penebangan dari 1 detik 

hingga 18 jam. Lihat manual perangkat lunak HOBOware.

Mode peluncuran: Mulai segera dan mulai tertundaMode peluncuran: Mulai segera dan mulai tertunda

Mode offload: Membongkar muatan saat masuk; berhenti dan bongkarMode offload: Membongkar muatan saat masuk; berhenti dan bongkar

Indikasi baterai: Tegangan baterai dapat dilihat di layar status dan secara opsional login datafile. Indikasi baterai lemah dalam datafile.Indikasi baterai: Tegangan baterai dapat dilihat di layar status dan secara opsional login datafile. Indikasi baterai lemah dalam datafile.

Peringkat Lingkungan: IP68Peringkat Lingkungan: IP68

Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sesuai dengan arahan yang relevan di Uni Eropa (UE).


