EL‐CC‐1 Serie
Cold Chain Data Logger
•
•
•
•
•

3 data loggere til at monitorere kølevarer, frysevarer og varer til modning
Ingen set-up nødvendig. Tryk på den røde knap for at starte.
Forud indstillet med logge interval på 10 min og alarmgrænser til hver sin opgave.
Genanvendelig med 12+ måneder batteri levetid.
Forskellig eksport funktion som pdf, Excel og JPEG.

Hver af disse Cold Chain loggere leveres forprogrammeret til brug i din
måleopgave – tryk blot på knappen for at start logningen. Under en logger
session kan man trykke på knappen igen og se status på status LED for en hurtig
indikation på om temperaturen har været i alarmtilstand på et tidspunkt. Når logger
seancen er afsluttet, rykkers den vandtætte plastpose langs den stiplede linie for at
komme ind til usb stikket der kan sættes i computeren.
Brug den gratis Windows software EasyLog CC for at hente data til visning i
softwaren. Herefter 0-stilles / primes loggeren til næste logger session.

EasyLog CC Software
Den simple software giver mulighed for at se
data grafisk eller som tabel samt eksportere data
til brug i anden software til rapportering.
Download gratis den seneste version af so�waren
på www.contika.dk

YOUR EL‐CC‐1
Start / Status knap

2

Status LEDs

3

USB stik

4

Ryk for at åbne

5

Fastgørelse

6

Model type

3

6

48 mm

1

SPECIFIKATIONER
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Måleområde

‐30 to +60°C

Nøjagtighed (total)

±0.5°C maximum

Opløsning

0.1°C

Ba�eri levetid

12 måneder (minimum)

IP Ra�ng

IP67 - vandtæt

Antal logninger

32.600

* Dataloggeren er beskyttet imod fugt IP67 standard når den er
anbragt i plastposen EL‐CC‐BAG eller lignende.

67 mm

MODEL SPECIFIC
Kølevarer

Frysevarer

Modning

Høj Alarm niveau

8°C

‐16°C

14°C

Lav Alarm niveau

2°C

‐20°C

12°C

Logger interval

10 minutter (220 dage)

10 minutter (220 dage)

10 minutter (220 dage)

Part Nummer

EL‐CC‐1‐001

EL‐CC‐1‐002

EL‐CC‐1‐003

Loggeren kan modificeres til andre måleopgaver. Disse er standard opsætning. Har du en opgave der kræver anden opsætning kan
dette lade sig gøre dog ved et større antal. Anden opsætning kan være et andet loggerinterval eller alarmgrænser.

TILBEHØR
EL-CC-BAG: 5 stk vandtætte plastposer.

www.contika.dk

