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WIRELESS MONITORING 
MEASURING & CONTROL 

CALIBRATION 

OMSCHRIJVING 

Verzamelt de temperatuurgegevens en slaat deze op in het geheugen. 

Uitgevoerd in een zeer robuuste waterdichte behuizing. Voorzien van een 

interne sensor. Kan worden uitgebreid met een externe sensor en deursensor. 

Batterijlevensduur tenminste 5 jaar. Uitlezen en programmeren via 

Nederlandstalige software. 

 
KENMERKEN 

 Direct starten met loggen, of op later in te stellen datum en tijd  

 Alarmgrenzen en vertraagtijd via software programmeerbaar 

 Opslaan van gegevens: 1x per 4 seconden tot 1 x per 4 uur 

 Overschrijft de oudste gegevens of stopt met loggen zodra het geheugen 
vol is 

 Alarm led indicatie bij temperatuur overschrijding 
 

CERTIFICERING 

Deze temperatuur logger kan worden voorzien van een kalibratiecertificaat 

(dit geldt ook voor de externe sensor). Wij testen de logger op 2 temperaturen 

en vermelden de testresultaten op een kalibratie rapport. Al onze kalibratie 

rapporten zijn herleidbaar naar internationale standaarden.   

 
 

  
 

INSTEEK THERMOMETER. MODEL RT-343A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ICESPY TEMPERATUURLOGGER, MODEL MR 
Veel toegepaste professionele temperatuurlogger 

 
SPECIFICATIES 

TEMPERATUURBEREIK INTERNE SENSOR -40°C tot +50°C  

TEMERATUURBEREIK EXTERNE SENSOR (OPTIE) 
MRS-L   -40°C tot +50°C 
MRS-M   0°C tot +90°C  
MRS-H   +50°C tot +140°C 

NAUWKEURIGHEID INTERNE SENSOR ± 0,5°C van -25°C tot +40°C, anders 1°C 

NAUWKEURIGHEID EXTERNE SENSOR (OPTIE) 
MRS-L   ±0,5°C van -25°C tot +40°C, anders ±1°C 
MRS-M ±0,5°C van +15°C tot +75°C, anders ±1°C 
MRS-H  ±0,5°C van +45°C tot +105°C, anders ±1°C 

RESOLUTIE Vanaf 0,3°C  

3-KANALEN  
1 kanaal voor interne sensor 
1 kanaal voor optionele externe sensor 
1 kanaal voor optionele deursensor 

GEHEUGEN 
Eeprom 6655 datum/tijd/temperatuur registraties verdeeld over het aantal kanalen. 
Meetinterval instelbaar tussen 4 seconden en 4 uur. 

AFMETINGEN PRODUCT Diameter: 185 x 25mm 

GEWICHT 80 gram 

BEHUIZING ABS 

BESCHERMING IP68 

SERIENUMMER Voorgeprogrammeerd uniek serienummer 

ALARMLED INDICATIE 

Geel: Goed 
Rood: Temperatuur buiten de ingestelde grenzen 
Geel en rood gelijktijdig: Nu goed maar er is een alarm geweest sinds de laatste 
uitlezing 

BATTERIJ 1 x lithium thionyl trichloride batterij, levensduur tenminste 5 jaar 

INCLUSIEF Batterij en handleiding  

OPTIES 
Software pakket met uitleeskabel RS232/USB, externe sensor Low/Medium/High, 
deursensor, portable printer (MR-PK), Kalibratie Rapport 
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