EBI 300/310/330
USB-DATALOGERY PRO MONITORING ŘETĚZCE CHLAZENÍ
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USB DATALOGER PRO
MONITOROVÁNÍ ŘETĚZCE
CHLAZENÍ
Snadno ovladatelné datalogery s USB portem monitorují teplotu a/nebo vlhkost během přepravy a
skladování citlivého zboží, jako jsou léky, potraviny, vakcíny atd. Zprávy o měření se automaticky
vytvářejí jako soubory PDF, když je záznamník připojen k počítači.
Datalogery EBI 300 a EBI 310 USB jsou vhodné pro vícenásobné použití, datalogery EBI 330 jsou
jednorázové verze, které lze objednat předem nakonfigurované a používají se zejména v případě,
že je obtížné vrátit odesílateli po přepravě drahý ryzatel dat. Pro více informací nás prosím
kontaktujte!

Programování | měření
•

Programování záznamníku pomocí bezplatné online
konfigurace na webu
anebo
volitelně pomocí softwaru Winlog.basic nebo
Winlog.pro.

•

Volitelné nastavení a spuštění naměřených limitních
hodnot pro jejich záznam.

Připojit | přečíst
•

Připojte záznamník přes USB rozhraní k libovolnému PC
počítači.

•

Automatické vytváření sestavy PDF se všemi důležitými
naměřenými daty, nevyžaduje se žádný speciální
software.

Výpočet | archivace
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•

Stačí PDF zprávu uložit, vytisknout nebo odeslat
emailem.

•

Další zpracování naměřených dat je možné pomocí
softwaru Winlog.basic nebo Winlog.pro .

Přednosti
•

přímé připojení USB,

•

automatické vytvoření PDF
protokolu.

•

programování přes
www.ebi300.com ,
není nutný žádný speciální
software na programování a
čtení,

•

zobrazení stavu alarmu blikající
LED diodou,

•

vysoká bezpečnost dat,

•

konformní s FDA 21 CFR část 11 a
ATP,

•

datalogery pomáhají
v souladu s pokyny GMP a VO
(ES) 37/2005,

•

bezplatné aktualizace firmwaru
jsou možné,

•

velmi dobrý poměr cena/výkon

Digitální rozhraní
•

Digitální rozhraní mezi záznamníkemi a externími senzory
(pro EBI 300 TE, EBI 300 TH, EBI 310 TE, EBI 310 TH a EBI 310 TX).

•

dataloger funguje jakodatový záznamník s volitelným interním čidlem,

•

snadná výměna externích čidel např. při kalibraci: vyjměte a odešlete snímač, připojte druhý
snímač a měřte dále,

•

kalibrace záznamníku není nutná, protože vnitřní kanál zůstává beze změny.
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Který záznamník je pro Vás ten pravý?

EBI 310 TH

EBI 310 TX

EBI 310 TE

EBI 310

EBI 300 TH

EBI 300 TE

EBI 300

EBI 330-T30

Všechny USB datalogery EBI 3x0 mají výše uvedené funkce. V závislosti na aplikaci, požadavcích
a rozpočtu však existují různé požadavky, pro které máme správné zařízení. Následující přehled
vám pomůže se rozhodnout.

Použití
Monitoring hlubokých teplot

*

Monitoring vysokých teplot

*

Monitoring vlhkosti
Monitoring při skladování

*

Monitoring při přepravě

*

Sledování procesů

*

Použití v suchém ledu
Měřicí kanály
Interní teplotní kanál
Externí teplotní kanál

1

1

Kabel čidla

1

2*
*

Vysoká přesnost (Pt 1000)
Kanál pro vlhkost
Použití
Vícenásobné použití
Jednorázové použití
Kalibrační certifikát
Včetně továrního certifikátu

*

Kalibrační certifikát pro serii
výrobku na vyžádání
Zvláštní znaky
Displej
Velmi flexibilní alarmový systém
(5 limitů a nastavitelné pomocí MKT
Velká kapacita pamětit
(120.000 hodnot)
* s připojeným vyměnitelným čidlem
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