
KNAPDATALOGGERE:  
Verdens mindste temperatur- og luftfugtighedsdataloggere
Perfekt til temperatur- og luftfugtighedskontrol, sporing af produkter, transport, lagerkontrol og HACCP. 
Små, robuste og kan tåle hårdt miljø. Vand- og støvfaste. Opsamlet data gemmes med tid og dato i den 
beskyttede hukommelse.

FUNKTONER
• Logger temperatur og luftfugtighed sammen med dato og tid
• Programmerbar lav/høj alarmværdi samt beregnede  

værdier fx til måling på autoklaver
• Ø 16 mm, 6 mm tyk
• Beskyttet i rustfrit stålkapsel
• IP 65 beskyttelsesgrad
• Unikt serienummer 

Knapdataloggeren findes i 5 versioner: 
Type 21G 22L 22T 22E 23

Temperatur 0C -40 / +85 0C -40 / +85 0C 0 / +125 0C +15 / +140 0C -20 / +85 0C
Luftfugtighed rH% - - - - 0 / 100 %
 
Nøjagtighed

 
+/- 1 0C

 
+/- 0,5 0C

 
+/- 0,5 0C

+110 / +140: 
+/- 1,5 0C

+/- 0,5 0C / 5 %

Opløsning 0,5 0C 0,1 eller 0,5 0C 0,1 eller 0,5 0C 0,1 eller 0,5 0C 0,1 eller 0,5 0C
Hukommelse/
aflæsninger

 
2048

 
4096 el. 8192

 
4096 el. 8192

 
4096 el. 8192

 
4096 el. 8192

Loggeinterval 1 to 255 min. 1 sek. til 273 timer 1 sek. til 273 timer 1 sek. til 273 timer 1 sek. til 273 timer
Batterilevetid Max. 10 år Max. 10 år Max. 10 år

DU KAN AFLÆSE OG PROGRAMMERE DINE KNAPDATALOGGERE
På din PC    På din Android Smartphone   Via Ethernet

TILBEHØR
Farvede nøglering           Vægbeslag                  Hvidt eller specieltilpasset PVC kort     Vandtætte kapsler
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THERMOTRACK PC 
Thermotrack PC software kombinerer brugervenlighed og informationer. 
Softwaren giver dig alle de vigtige informationer med det samme. Hvis 
du har behov for at programmere og aflæse dine knapdataloggere på 
en enkelt lokation, har Thermotrack PC alle de nødvendige  
applikationer. 

THERMOTRACK-ONLINE
Thermotrack-Online er en internet service, som er velegnet til 
flerbruger-applikationer, specielt hvis brugerne har behov for at 
udveksle målinger. Skal du programmere knapdataloggerne på en 
lokation og udlæse dem på en anden, er Thermotrack-Online det 
rette værktøj for dig.

THERMOTRACK WEBSERVE
Thermotrack WebServe er en internet service, som er velegnet til 
applikationer, hvor loggerne er placeret på forskellige lokationer, og 
hvor brugerne ønsker at centralisere og dele måledata.

THERMOTRACK MOBILE EDITION
Thermotrack Mobile Edition er en gratis app, som gør det muligt,  
at programmere og aflæse dine knapdataloggere, kontrollere  
alarmer på lokationen, downloade data og videresende dem via 
e-mail som en pdf fra din Android smartphone eller tablet. 
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APPLIKATIONER 
Du kan programmere eller aflæse dine knapdataloggere, automatisk få vist grafer og lister over målinger-
ne og gemme data på 4 forskellige måder: Fra din PC, via internettet eller på din Android smartphone eller 
tablet.


