
O Trotec Clima Data Logger BL30 utiliza o Software MultiMeasure (STD gratuito).
A versão PRO do software (opcional) permite a exportar dados em tabela de Excel e integrar 
relatórios de avaliação.

Idealizado para: 

Testes e auditorias climáticas;
Determinação das causas de danos provocados pelo mofo e humidade ;
Registo das condições climatéricas

Detalhes Técnicos: 

Amplitude de medição de temperaturas: -40°C a +70°C (-40°F a 158°F)
Resolução da medição de temperatura: 0,1°C
Precisão: ± 1°C
Amplitude de medição de humidade: 0% HR a 100% HR
Resolução da medição de humidade: 0,1 % HR
Precisão: ±3 % HR
Registo: 32.000 valores (16 mil temperatura e 16 mil humidade)
Indicador de temperatura em °C e °F
Dimensões: 94 x 50 x 32 mm
Peso : 91 g (bateria incluída)
Funções: valor mínimo e máximo, hora e data, alarme, ciclo de medição ajustável de 1 
segundo a 24 horas, gravação non-stop ou comando.

Embalagem inclui:
* Trotec Clima Data Logger BL30
* Bateria
* Software para PC
* Cabo USB
* Proteção com chave
* Manual de instruções

Trotec Clima Data Logger BL30

O Trotec Clima Data Logger BL30 mede e regista  
temperatura e  humidade relativa de forma constante e 
segura.
Eficáz na prevenção contra o mofo em residências, locais 
de trabalho, armazéns,  etc... 

Registo de condições climatéricas precisas e a longo prazo.

Capacidade de memória para 32.000 registos.

O Trotec Clima Data Logger BL30 tem memória para o 
registo de 32.000 valores de medição em intervalos e ciclos 
programados pelo utilizador.

O Trotec Clima Data Logger BL30 possui proteção com 
fechadura. para evitar manipulações de dados por pessoal 
não autorizado.
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Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial da Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Simtra  Tel:219 253 300 
www.megaclima.pt                              geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

Não delegamos serviços técnicos em terceiros
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