Dataloggery - záznamníky slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s
možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov, ako napríklad sledovanie trendu teploty.
Nevyžadujú externé sieťové napájanie, majú lithiovú batériu s dlhodobou životnosťou. Konfigurácia
dataloggerov sa vykonáva prostredníctvom softwéru kde sa nastavia intervaly ukladania, alarmy a
celková doba meracej kampane. Stiahnuté údaje je možné archivovať vo forme grafu a tabuľky alebo
exportovať pre ďalšie spracovanie alebo distribúciu.
Typy na elektronické záznamy teploty v chladničkách pre uchovávanie liekov.
Požiadavky na datalogger :
•
•
•
•
•
•

vhodný teplotný rozsah
presnosť ± 1°C,
dostatočná kapacita pamäte
dvojbodový alarm
kalibrácia
výstupný záznam vo forme grafu alebo tabuľky

Doporučený interval ukladania : 1 hodina
Zo skúseností Vám možeme poradiť niektoré typy a predajcov
1. http://www.meratex.sk/

Detailný popis výrobku
Záznamník teploty KIMO KT50 je určený na meranie a záznam teploty v chladničkách, mrazničkách,
skladoch alebo všade tam kde je potrebné merať a zaznamenávať teplotu.

Hlavné vlastnosti:

merací rozsah -40 až +70 °C
pamäť pre 16000 meraní
• konfigurácia a sťahovanie meraní pomocou voľne stiahnuteľného programu
• 2 nastaviteľné alarmové body
• 1 riadkový displej
• rýchly download údajov (1000 hod./s)
• magnet na uchytenie
• minimálne rozmery
• výdrž batérie až 500 dní
• kryt IP65
Hlavné funkcie:
Záznamové módy
KISTOCK umožňuje zaznamenávať merané hodnoty okamžite podľa vopred nastavených intervalov
ukladania. Je možné nastaviť rôzne spôsoby a dĺžky ukladania nameraných hodnôt.
3 spôsoby spustenia záznamu
Dátový súbor môže byť spustený :
• s oneskoreným štartom (preddefinovaný čas)
• priamo z programu KILOG
• stlačením gombíka
6 spôsobov zastavenia záznamu
Dátový súbor je možné zastaviť :
• Nastavením dátumu a času (ak je spustený rovnakým spôsobom)
• Podľa trvania záznamu (nastavená doba v dňoch a hodinách)
• Podľa prednastaveného počtu meraných hodnôt
• Ak je kapacita pamäti už plná
• Voľbou “Stop” priamo v softvéri
•
•

•

Stlačením gombíka “OK” po dobu 5 sekúnd, ak bola táto funkcia vopred aktivovaná cez
softvér.

Voľne stiahnuteľný softvér nájdete stránke na www.kimo.fr/kilog
KILOG LITE softvér umožňuje konfigurovať dataloger, stiahnuť merané údaje a archivovať záznamy v
pdf formáte. Datalogery KISTOCK môžu byť dodané aj s kalibračným certifikátom ako voľba.

2. http://www.elso.sk

TFA Pavúk - Najpredávanejší bezdrôtový záznam teploty a vlhkosti domov a budov

Centrálna jednotka záznamového systému sama funguje ako záznamník - obsahuje interný
snímač teploty a vlhkosti.
K nej môžete pripojiť 1 až 8 nôh - externých bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti
30.3180.IT alebo snímačov teploty so sondou na kábli (dĺžka kábla je cca 1,5 metra) 30.3181.IT.
Snímače obidvoch druhov je možné použiť v ľubovoľnej kombinácii do 8 kusov.

Centrálna jednotka komunikuje s PC cez bezdrôtovú jednotku ktorá sa pripája na USB port
počítača.
K cene záznamníka je potrebné pripočítať ceny jednotlivých snímačov.
Vlastnosti: Zobrazenie aktuálnej teploty a vlhkosti.


Rádiom riadené hodiny (DCF) s dátumom.



Údaje Min a MAX s časovou značkou.



Výpočet aktuálneho rosného bodu.



Zobrazenie v °C alebo °F.



12 alebo 24 hodinový mód



Nastaviteľný kontrast LCD.



Indikátor slabej batérie.



Kapacita záznamníka do 50 000 údajov.



Záznamový interval nastaviteľný: 1,5,10,15,30 minút, 1,2,3,6 hodín.



Údaje sú dostupné z displeja alebo cez PC.



Pripojenie až 8 bezdrôtových snímačov dvoch typov (prvý teplota a vlhkosť, druhý teplota s
externým snímačom na kábli).



Displej zobrazuje jedinečné výrobné číslo externého snímača ktorému sa dá softvérovo
priradiť alfabetické meno.



Údaje sú do PC prenášané bezdrôtovým USB transceiverom.



Alarm - Optický alebo aj zvukový alarm sa dá nastaviť na ľubovoľné hodnoty teploty a vlhkosti
pre všetky kanály (horný/dolný limit).



Ak je spustený (trigrovaný) ALARM potom je generovaný signál AlarmEvent.



Výstup ALARM na spínanie externého zariadenia.



Jednotka sa dá postaviť na stojan alebo zavesiť na stenu.



Softvér pre Windows je súčasťou dodávky.



Externé snímače je potrebné objednať zvlášť.



záznamník vhodný aj na monitorovanie teploty a vlhkosti v depozitoch a múzeách



meranie a záznam teploty pri skladovaní farmaceutických produktov (liekov) v chladničkách,
mraziakoch pomocou bezdrátového snímača
3. http://www.cometsystem.cz
a iné.
Pri výbere sa poraďte s odborníkom - predajcom

