
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.



HOBOlink
Seuraa Onsetin RX3000 -tiedonkeruu- 
aseman mittauksia reaaliaikaisesti HOBO- 
linkin avulla.
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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.



HOBOware/HOBOware Pro
Grafiikka- ja analyysiohjelmisto HOBO- 
dataloggereille.
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Veden pinnankorkeus
Edullinen, tutkimuskäyttöönkin soveltuva 
veden pinnankorkeuden ja lämpötilan 
tallennin, U20L-04.

Lämpötila
Pienikokoinen (3 x 4 cm) TidbiT UTBI-001 
-dataloggeri mittaa lämpötilaa 12 bitin 
erottelulla ja ±0.2 °C epätarkkuudella.

Lämpötila/valo
HOBO Pendant UA-002-64 on pieni- 
kokoinen, vesitiivis tallennin lämpö- 
tilalle ja valolle.

Veden pinnankorkeus,  
bluetooth-loggeri
HOBO MX2001 on langattomasti BLE- 
yhteydellä hallittava veden pinnan- 
korkeuden tallennin.

Liuonnut happi
HOBO U26-001, vesistöjen happi- 
pitoisuuden seurantaan.

Johtokyky/suolaisuus/lämpötila
HOBO U24-002-C -loggeri soveltuu meri- 
veden suolapitoisuuden, johtokyvyn ja 
lämpötilan seurantaan.

Veden pinnankorkeus 
HOBO U20-001-04 on lujarakenteinen ja 
tarkka veden pinnankorkeuden tallennin.

Lämpötila
HOBO U22-001 Water TempPro v2  
soveltuu pitkäaikaiseen vesistöjen lämpö-
tilaseurantaan 12 bitin mittauserottelulla.

Lämpötila
HOBO UA-001-64 on edullinen, vesitiivis  
ja pienikokoinen lämpötilaloggeri.
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