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Rejestrator RT 2014
Nowa generacja rejestratorów RT to idealne rozwi¹zanie w przypadku koniecznoœci ci¹g³ego pomiaru
i rejestracji temperatury i/lub wilgotnoœci w urz¹dzeniach termostatycznych (szafy termostatyczne,
cieplarki, ch³odziarki, zamra¿arki, itp.), jak równie¿ w pomieszczeniach. W razie przekroczenia progu
alarmowego lub przerwy w zasilaniu rejestrator wysy³a powiadomienie w formie wiadomoœci SMS lub
informacji na smartfonie lub tablecie. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce powiadomienia:
alarm przekroczenia zadanej temperatury poni¿ej zadanej dolnej granicy, z mo¿liwoœci¹ ustawienia opóŸnienia
alarm przekroczenia zadanej temperatury powy¿ej zadanej górnej granicy, z mo¿liwoœci¹ ustawienia opóŸnienia
alarm braku zasilania 230V, z mo¿liwoœci¹ ustawienia opóŸnienia
automatyczne raportowanie o wybranej porze lub na ¿¹danie

Rejestratory
RT 2014_1T - jednokanaùowy rejestrator danych umoýliwiajàcy pomiar temperatury lub temperatury i wilgotnoúci w komorze termostatycznej
(moýliwoúã podpiæcia jednego czujnika Pt 100 lub jednego czujnika wilgotnoúci); pamiæã danych pomiarowych (1 mln);
moýliwoúã sczytania danych na komputer; GSM (wysy³anie powiadomieñ SMS na 5 numerów).
RT 2014_2T - dwukanaùowy rejestrator danych umoýliwiajàcy pomiar temperatury i/lub wilgotnoúci w komorze termostatycznej (moýliwoúã
podpiæcia dwóch czujników temperatury Pt 100 lub jednego czujnika temperatury Pt 100 i jednego czujnika wilgotnoúci), pamiæã
danych pomiarowych (1 mln); moýliwoúã sczytania danych na komputer; GSM (wysy³anie powiadomieñ SMS na 5 numerów).

Rejestrator RT 2014 spe³nia wymagania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie monitorowania urz¹dzeñ
przeznaczonych do przechowywania szczepionek.
Wszystkie dostêpne powiadomienia pozwalaj¹ we w³aœciwy sposób zabezpieczyæ np. przechowywane
w ch³odziarkach szczepionki, o znacznej wartoœci! Przekroczenia temperatury poza dopuszczalny zakres
w czasie ich przechowywania, mog¹ spowodowaæ nie tylko straty materialne, ale równie¿ zagro¿enie
dla zdrowia i ¿ycia osób, którym zostan¹ podane!

Akcesoria
Zdjecie

Opis

Zakres pomiarowy

Kabel

PT 100 H

czujnik temperatury do rejestratora RT 2014,
dla wysokich temperatur (polecane dla CL, SL)

temp.: 0...+400°C

d³ugoœæ 2,5 m

PT 100 S

czujnik temperatury do rejestratora RT 2014,
standardowy (polecane dla KK, ST, IL, CHL)

temp.: -40...+180°C

d³ugoœæ 2,5 m

PT 100 L

czujnik temperatury do rejestratora RT 2014,
dla niskich temperatur (polecane dla ZL)

temp.: -110...+120°C

d³ugoœæ 2,5 m

RH_STD

czujnik wilgotnoœci i temperatury do
rejestratora RT 2014 (polecane dla ST, IL)

rH: 0...80%
temp.: 0...60°C

d³ugoœæ 2,5 m

RH_PREM

czujnik wilgotnoœci i temperatury do
rejestratora RT 2014 (polecane dla KK)

rH: 0...100%
temp.: -50...100°C

d³ugoœæ 2,5 m

Oprogramowanie

oprogramowanie do konfiguracji rejestratora
oraz pobierania danych na komputer

-

-

uchwyt dla rejestratora

-

-

Nazwa

-

FIT
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B

W razie przekroczenia progu
alarmowego lub w razie przerwy
w zasilaniu rejestrator wysy³a
powiadomienie w formie
wiadomoœci SMS, na wybrane
numery telefonów.
C
RT 2014
GSM

A

Parameter
komunikacja
GSM (SMS)
GPRS
Wi-Fi

pomiar temperatury
zakres pomiaru temperatury (wg czujnika) [°C]

port
micro USB

-110 ... +400 (w zale¿noœci od czujnika)

rozdzielczoœæ pomiaru temperatury (-40...+200°C) [°C]
wejœcie
karty SIM

wejœcie
karta
micro SD
4 GB

zewnêtrzny Pt 100

dok³adnoœæ pomiaru temperatury (-40...+200°C) [°C]
pomiar wilgotnoœci

zewnêtrzny RH_STD / RH_PREM

zakres pomiaru wilgotnoœci [%]

RH_STD: 0-80, RH_PREM: 0-100

rozdzielczoœæ pomiaru wilgotnoœci [%]

1%

dok³adnoœæ pomiaru wilgotnoœci [%]
wyœwietlacz
OLED

RH_STD: 1,8, RH_PREM: 0,8

d³ugoœæ kabli czujników [m]

2,5

zegar czasu rzeczywistego

tak

interwa³ zapisu danych [min]

1/5/15/30/60

pamiêæ wewnêtrzna

1 mln wartoœci pomiarowych

pamiêæ (zewnêtrzna) dodatkowa

klawiatura

karta microSD 4 GB card

port

micro USB
5 VDC poprzez USB port

zasilanie
wyœwietlacz
pomiar:
temperatury i/lub
wilgotnoœci
2 x wejœcia binarne
2 x wyjœcia binarne

wymiary zewnêtrzne [mm]

OLED 128x64 px
A szerokoœæ

72

B wysokoœæ

85

C g³êbokoœæ
waga [g]
czas pracy (bateria)
pasmo czêstotliwoœci GSM [MHz]
iloœæ nr telefonów do wysy³ania powiadomieñ SMS

Wzorcowanie

0,1
+/- 0,5

20
165
do 40 godzin
850/900/1800/1900
5

gwarancja

24 miesi¹ce

producent

POL-EKO-APARATURA

Wszystkie urz¹dzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA mog¹ zostaæ dostarczone ze Œwiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zakresu akredytacji POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostêpne s¹ na stronie www.polekolab.pl.
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