
 

 

 
 
 
 

            Datalogger LOG32TH 
 
 
 
Datalogger LOG32TH  

umožňuje zaznamenávat teplotu v rozsahu od -40 oC až do +70 oC s přesností +/-0,5 oC (v rozsahu -10…+40 oC) a 

relativní vlhkost v rozsahu 0…99% r.v. s přesností +/-3,5% (v rozsahu 20…80 % r.v.). Z naměřené teploty a relativní 

vlhkosti potom určí i teplotu rosného bodu. Obě měřené hodnoty (teplota a r.v.) jsou ukládány v rozlišení 0,1. 

Největší předností LOG32TH je jeho velikost, která připomíná kratší silnější tužku o rozměrech 100x19x19 mm, vážící 

pouhých 70 g a to včetně baterie. LOG32TH dokáže zaznamenat až 60.000 hodnot. Tato kapacita plně postačí i na 

dlouhodobá měření. Propojení s PC je pomocí USB portu, který je přímo integrován v dataloggeru. Napájení 

dataloggeru zajišťuje jedna 3,6V baterie s typickou životností cca 2 roky (při intervalu záznamu větším než 15 minut).  

 

LOG32 je přednastaven (tovární nastavení) 

na měření s intervalem záznamu 5 minut. 

Postačí stisknout tlačítko START a záznam se 

spustí. Záznam ukončíte připojením 

dataloggeru k USB portu Vašeho PC. 

Současně se vytvoří PDF soubor 

s naměřenými daty. Vy tak získáte velice 

rychle přehledný výsledek v grafické podobě 

(teplota, r.v. a teplota rosného bodu), včetně 

základní statistiky (datum, čas, počet bodů 

záznamu, maximální, minimální a střední 

hodnoty, atd.). Data máte samozřejmě 

uložena i ve formátu DBF. 

 

Uživatelský software LogConnect (volně ke 

stažení) Vám navíc umožňuje vlastní 

konfiguraci dataloggeru (interval záznamu od 

30 s po 24 hod, nastavení mezních hodnot 

(alarmů) jak pro teplotu tak i vlhkost, 

nastavení akustické signalizace, zpoždění alarmu atd). Datalogger má dvě diody, zelená LED indikuje stav záznamu, 

červené LED indikuje překročení mezních hodnot (alarm). Datalogger je vybaven i akustickou signalizací.  

 

Datalogger je dodáván včetně malého držáku (montáž na stěnu), šroubků a hmoždinek pro montáž držáku a baterie. 
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