
EBI 300
Teplotní záznamník
pro potraviny

Potraviny

>  Pro teplotní sledování dle požadavků HACCP/IFS
nebo pro rychle se kazící potraviny

>  Přeprava čerstvých, chlazených nebo mražených produktů 

>  Monitoring lednic nebo mrazáků

 USB připojení

Generování PDF     

NEW
Více informací na
www.ebi300.com



Snadný moitoring teploty pro dopravu a
skladování potravin, léků apod.

Start
Naprogramování, nastavení vhodných limitů a stisknutí Start…záz-
namník EBI 300 je připraven sledovat čas a teplotu. Jakmile je zboží
vyskladněno nebo je doručeno na místo určení, je možno okamžitě,
pomocí blikající červené LED, zkontrolovat dodržení teplotních limitů.

Připojení 
Připojením záznamníku k PC (po přepravě nebo po vyskladnění
zboží se skladu) je automaticky vygenerován protokol ve formátu
PDF. Není nutná instalace žádného dalšího software.

Kontrola 
Kontrolu teploty a času při překročení limitních podmínek, je možno
provádět libovolným prohlížečem PDF. Soubor PDF je možno
ukládat, tisknout a nebo odesílat e-mailem. Podrobné zobrazování a
editaci dat lze provádět pomocí software Winlog.light nebo basic.
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Monitoring chladícího řetězce pomocí
USB záznamníku EBI 300 

Popis Typ Obj.č.

USB záznamník s kalibračním certifikátem EBI 300 1340-6330



Výhody:

> Přístup k datům vždy a všude, automatické generování PDF

    reportů bez nuntosti instalace dalšího software

> Minimální zaškolení, uživatelské chyby a IT nároky k
    používání EBI 300. Jednoduchá a snadná obsluha.

> Jistota integrity dat a ochrana před manipulací s daty

> Systém splňuje EN 12830, ATP, VO(EG) 37/2005

> Obsahuje kalibrační certifikát

Description Type Part-No.

USB Data Logger with calibration certificate EBI 300 1340-6330

Technická data
Typ  EBI 300
Pracovní teplota - 30°C…+60°C
Přesnost ± 0.5°C (-20°C…+40°C), 0.8°C zbytek rozsahu
Rozlišení 0.1°C 
Snímač NTC
Hmotnost 35 g
Paměť 40,000 hodnot
Krytí IP 65
Rozměry 80 x 34 x 14 mm
Interval záznamu 1 min…60 min
Maximální zpoždění startu 72 h
Materiál Polykarbonát
Měřící režim Start/Stop, nekonečné, start tlačítkem
Alarmy Horní a dolní limit
Živitnost baterie až 2 roky (dle aplikace / uživatelská výměna)
Programovací software Winlog.basic, Winlog.light a Winlog.pro

Více informací na www.ebi300.com
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