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Temperatur
Logger TL20
til registrering
af temperaturforholdene
i forsendelser

Blinkende LED diode
(Light Emitting Diode)
signalerer høj eller lav
temperaturpåvirkning

Start/stop

Blå farve for større synlighed

Holdbar
kassette

• Pålidelig og genbrugelig
i op til et år
FAKTISK STØRRELSE
• Brugervenlige funktioner
og komplet softwarepakke
til PC’eren
• Individuel programmering
sikrer maksimal fleksibilitet
Har du behov for at kende temperaturforholdene
i dine forsendelser? Så få alle de data, du har
brug for, i en lille komplet pakke:
• Pålidelig og nøjagtig måling af op til
12.000 datapunkter af temperatur over tid
• Batterier med høj ydeevne – op til
12 måneders brug med beskyttelse mod
kortslutning samt signal for batteriskift
• Blinkende LED diode giver nemt mulighed
for visuelt at følge når temperaturen kommer
udenfor de programmerede grænser
• Godkendt til transport og opbevaring af køleog frostfødevarer jævnfør EN 12830
3M™ Temperatur Logger TL20
og tilbehør
• 3M Temperatur Logger TL20
• 3M Temperatur Logger TL20 Series
PC Software Version 4.0
• 3M Temperatur Logger TL20 USB
forbindelseskabel
• Plastikpose når TL20 anvendes
i kontakt med fødevarer
• Hjemmeside:
www.3M.com/temperaturelogger

Måleudstyr der giver
sikkerhed om
varernes holdbarhed.

Fleksibel og brugervenlig
temperaturregistrering.

Typiske Egenskaber
Temperaturgrænser
og nøjagtighed

-20ºC (-4°F) to 30ºC (86°F) [+/- 0.5°C (+/-0.9°F)]
30ºC (86°F) to 60ºC (140°F) [+/- 1.0°C (+/-1.8°F)]

Grad af nøjagtighed

0.1°C (0.3°F)

Applikationer

Hukommelsesdatapunkter

12,000+

3M™ Temperatur Logger TL20 anbefales
til temperaturmåling under transport og/eller
ved opbevaring af følgende
temperaturfølsomme produkter:

Frekvens på datamåling

1 til 120 minutter

Automatisk opstartsforsinkelse

0 til 168 timer (0 til 7 dage)

Manuel opstartsforsinkelse

0 til 240 minutter (0 til 4 timer)

• Frugt og grønt

Grænser for registreringens varighed

1 til 250 dage

• Fisk og skaldyr
• Kød og fjerkræ
• Mælkeprodukter

Modstandsdygtighed overfor vandstænk NEMA 3R
Størrelse

70 mm x 44 mm x 11 mm (2.8 in x 1.7 in x 0.4 in)

Vægt

26 gram (0.91 oz.)

• Kemiske- og medicinalprodukter
Software Version 4.0 Faste indstillinger:
• Data logging frekvens: 15 minutter
• Varighed: 75 dage
• Temperatur i Celsius °(C)
• Øvre grænse: 8°C / Nedre grænse: 2°C
• Avancerede funktioner:
- Opstartsmuligheder: Manuelt
- Manuel forsinkelse: 60 minutter
- Automatisk forsinkelse: 0 timer
- Stopmuligheder: Automatisk /manuelt
- LED muligheder: Ingen LED blink
- Password indstillinger: Intet password
Programmerbare muligheder:
• Manuel eller automatisk programmering
• Tre LED blink-muligheder for visning af
temperaturer uden for grænserne

PC-softwaren er brugervenlig og kan
tilpasses den enkelte kunde. Se tid og
temperatur datapunkter – grafisk eller i
tabelform. Temperaturmåleren forbindes
til softwaren med USB-kabel.
Download gratis software her:
www.3M.com/temperaturelogger

- Ingen LED blink
- Enkelt rødt LED blink
- Kontinuerlig LED blink
• Password indstillinger:
- Administrator password
- Bruger password
• Forsendelsesinformation
- Vindue med forsendelsesinformation

Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger er baseret på tests, som vi betragter som pålidelige,
men der kan ikke garanteres for nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi er ikke ansvarlige for – og der gælder
ingen garanti for produkter der ikke anvendes i overensstemmelse med vores trykte informationer. Det er
brugerens ansvar at teste om vores produkter er egnede til det pågældende formål før brug. Brugeren tager i
denne forbindelse al risiko og ansvar på sig. Alle spørgsmål om hæftelse i forbindelse med vores produkter
reguleres af salgsbetingelserne, som er underlagt gældende lovgivning, hvor den kan anvendes. Der tages
forbehold for trykfejl.

- Kundetilpasset vindue med firmalogo
• Flere rapporteringsmuligheder
med kundetilpasset opsummering
af forsendelsesinformationer
• Temperaturgrænser
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