
Temperatuur datalogger (zeer compacte versie).

Deze datalogger kan worden gebruikt voor het zeer nauwkeurig vastleggen van de temperatuur op bepaalde tijden en

voor een bepaalde duur. Door de programeerbaarheid is dit naar wens in te stellen.

Vanaf € 26,- per stuk.

Voorbeeld toepassingen

- Het monitoren van processen bij o.a. gewassen.

- Ter controle bij producten in koel / warmte -installaties.

- Ter controle bij producten tijdens transport en opslag.

Algemene Informatie

- Standaard wordt de datalogger geleverd met een interne sensor, optionele externe kabelsensor of RVS pen zijn

  mogelijk op aanvraag.

- Uitleesbaar en programeerbaar d.m.v. een seriele PC interface en bij behorende software (MS windows 2000/XP).

- Lage aanschafkosten per datalogger.

- Voorzien van unieke serienummers.

Maat 50x22x10 mm.

Meetbereik -40 °C / +85 °C.

Resolutie ± 0,03 °C.

Meetfout ± 0,25 °C * / ± 1,00 °C **

Interval 1 per minuut tot 1 per 255 minuten.

Autonomie ± 10 jaar 3.000.000 logpunten.

Logtijd van 45 uur tot 483 dagen.

Beschermklasse IP 67.

* Meetfout tot ± 0,25 °C Met calibratie certificaat.

** Meetfout tot ± 1,00 °C Zonder calibratie certificaat.
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Artikelnr. Omschrijving Prijs excl. BTW

dlcompact010 Temperatuur datalogger zonder calibratie certificaat. 26,00€                

dlcompact020 Temperatuur datalogger met calibratie certificaat. 44,00€                

dlcompact030 Complete start set 1 bestaande uit: 186,00€              

1x Temperatuur datalogger zonder certificaat + PC uitlees unit (serieel) + Software.

dlcompact040 Complete start set 2 bestaande uit: 204,00€              

Temperatuur datalogger met certificaat + PC uitlees unit (serieel) + Software.

dlcompact050 Losse aanschaf van PC uitlees unit + Software. 165,00€              

dlcompact060 Serieel naar USB adapter 48,00€                

dlcompact100 Bij aanschaf van uitsluitend Dataloggers kan HGR Mechatronica BV voor U de Data 15,00€                

loggers programmeren en uitlezen. Per sessie en per datalogger
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De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. 
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