TempTale® Direct Καταγραφικό Θερμοκρασίας
Εύκολο στη χρήση του και οικονομικά αποδοτικό, η νέα λύση USB από την Sensitech είναι ιδανική για
φορτώσεις εξαγωγών όταν το λογισμικό είναι άγνωστο στο σημείο παράδοσης. Τώρα είναι ευκολότερη
από ποτέ η καταγραφή των συνθηκών διανομής, αποθήκευσης και διαχείρισης των ευπαθών προϊόντων
χωρίς ανησυχίες για την έξοδο των δεδομένων στο τέλος του ταξιδίου.
Το καταγραφικό TempTale® Direct προσφέρει ένα κομψό, λεπτό σχεδιασμό και συνδέεται σε οποιαδήποτε
θύρα USB τύπου Α. Η απ’ ευθείας σύνδεση επιτρέπει την πλήρως ανεξάρτητη λειτουργία του, ασχέτως
προορισμού. Με την σύνδεσή του σε Η/Υ, εμφανίζονται αυτόματα δύο αρχεία. Ένα αρχείο
κρυπτογραφημένων δεδομένων και ένα αρχείο Adobe® PDF, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο λογισμικό ή άλλη
συσκευή ανάγνωσης. Όλα τα αρχεία είναι ασφαλή και προστατευμένα από πιθανές επεμβάσεις αλλαγών ή
αλλοιώσεων των δεδομένων φόρτωσης. Το καταγραφικό TempTale Direct προσφέρει ψυχική ηρεμία,
γνωρίζοντας πως οι εγγραφές των δεδομένων είναι τα πρωτότυπα και είναι απαραβίαστα, ενώ παρέχουν την
πραγματική εικόνα του χρόνου φόρτωσης και τους ιστορικού θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Τα
αρχεία εύκολα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους, για την ακριβή και γρήγορη λήψη αποφάσεων.
Η ποιότητα του προϊόντος, ή αύξηση διάρκειας ζωής στο ράφι και η συμμόρφωση στους κανονισμούς είναι
όλοι οι σημαντικοί παράγοντες για την παρακολούθηση των ευπαθών προϊόντων μέσα στην κρύα αλυσίδα.
Το καταγραφικό TempTale Direct εύκολα υιοθετείται στην κρύα αλυσίδα και απαντά στους οικονομικούς
στόχους που επιδιώκουν οι περισσότερες επιχειρήσεις.
Το καταγραφικό TempTale Direct προγραμματίζεται με δύο συναγερμούς: Υψηλή και Χαμηλή Θερμοκρασία.
Η κατάσταση του συναγερμού προβάλλεται ξεκάθαρα στην οθόνη LCD. Αυτό το καταγραφικό μιας χρήσης
καταγράφει 8.000 σημεία και παρακολουθεί τις φορτώσεις μέχρι και 180 ημέρες..

Χαρακτηριστικά & Οφέλη


Ενσωματωμένη επαφή USB για άμεση σύνδεση σε κάθε Η/Υ ή
εκτυπωτή για αυτόματη σύνδεση και προβολή. Δεν απαιτείται
λογισμικό για την εξαγωγή των δεδομένων.



Ασφαλής και εύκολη εξαγωγή μη μεταβλητού αρχείου PDF για
γρήγορη και ακριβή λήψη αποφάσεων επί τόπου.



Γρήγορο κατέβασμα αρχείων κρυπτογραφημένων δεδομένων
για την επισκόπηση του ταξιδίου και την ανάλυσή του.



Αδιάβροχο και ασφαλές στην τυχαία επαφή του με τρόφιμα.



Πλήρης λειτουργικότητα, εύκολη ανάγνωση στην οθόνη LCD
για οπτική εξέταση.



100% ανιχνεύσιμο κάτα NIST® standards με επιβεβαιωμένη
ακρίβεια δεδομένων.



Σύμφωνα με DO-160G standard για αερομεταφορές.



Αρχεία Δεδομένων συμβατά με το λογισμικό της Sensitech’s για
κατανοητή επεξεργασία δεδομένων και ασφαλή αρχειοθέτηση
και φύλαξη.
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TempTale® Direct - Τεχνικές Προδιαγραφές
Είδος Καταγραφικού

Μιας Χρήσης

Όρια Μετρήσεων Θερμοκρασίας

-30°C έως +70°C (-22°F έως +158°F)

Ακρίβεια Μέτρησης Θερμοκρασίας +/-0 .5°C από -10°C έως 30°C (±0.9°F από 14°F to +86°F)
±1.0°C από -30°C έως -10°C (±1.8°F από -22°F to +14°F)
±1.0°C από 30°C έως 70°C

(±1.8°F από 86°F to +158°F)

Ανάλυση Θερμοκρασίας

0.1°C/F για τα πλήρη όρια μετρήσεων Θερμοκρασίας

Τύπος Μνήμης Δεδομένων

Μη- πτητική τύπου flash

Δυνατότητα Αποθήκευσης

8,000 σημεία δεδομένων

Μπαταρία Τύπος/Διάρκεια

6 μήνες λειτουργίας/3.0V μπαταρία λιθίου – δεν αντικαθίσταται

Διαλείμματα μεταξύ Μετρήσεων

Προγραμματιζόμενα μεταξύ 30 δευτερολέπτων έως και max 30 λεπτών

Περίβλημα

Αδιάβροχο (IP 64 με προστατευτικό κάλυμμα)
Ασφαλές για τυχαία επαφή με τα τρόφιμα

Προαιρετική Χρονοκαθυστέρηση

0 δευτερόλεπτα έως και 24 ώρες

Δείκτες LCD

Εκκίνησης/Τερματισμού
Καταστάσεις: OK ( ) και Alarm ( )
Επισήμανση ενεργειών

Επιλογές Εκκίνησης

Χειροκίνητο πλήκτρο πίεσης ή επιλογή αυτόματης εκκίνησης

Λειτουργία Συναγερμού

Προγραμματιζόμενα όρια υψηλή και χαμηλής θερμοκρασίας που ενεργοποιούνται σε
περίπτωση υπέρβασής τους.

Διαστάσεις

97.8mm x 49.5mm x 17.8mm
3.85” x 1.95” x 0.70” Βάρος 48.2 grams / 1.7 ounces

Πιστοποίηση και Βιομηχανικοί Κανονισμοί
Ελάχιστες Απαιτήσεις

ISO, CE, EN12830, DO-160G, NIST®

Windows® PC w/ Windows® 7 ή νεώτερο
Adobe® Reader® 9.0 ή νεώτερο

Λογισμικό

TempTale Manager® Desktop 7.4 ή νεώτερο
ColdStream® Data Management 1.8 ή νεώτερο

Θύρα Η/Υ

USB 2.0, A-Type plug
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