Measurement technology

TL-500 Draadloos
USB Multi-Logging System

Inclusief:
- Draadloos USB 2.0 BS-500 Basisstation 433 MHz
- Twee draadloze TL-3TSN Temperatuursensoren
(ook separaat leverbaar)
- USB Kabel
- CD Rom met Temperatuur Logging Software voor
MS Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/XP64 en Vista64
- Screensaver
- Messenger Software voor E-mailberichten
- Handleiding
Productinformatie:
- Het TL-500 Multi-Logging Systeem bevat een software applicatie, een BS-500 ontvanger en twee draadloze
temperatuursensors (TL-3TSN).
- De ontvanger is draadloos (USB) met de computer verbonden.
- Geschikt voor temperatuurmetingen van -30 tot +80° Celsius, ± 0.5°.
- De software geeft een duidelijk overzicht van alle gegevens die door de USB ontvanger van de sensoren zijn
ontvangen.
- Elke sensor geeft continue een update van de gemeten waardes en stuurt de USB ontvanger elke 45 seconden
nieuwe temperatuurgegevens.
- De LED’s lichten op wanneer signalen worden ontvangen en wanneer data in het flash geheugen wordt opgeslagen.
- De sensorlijst toont datum en tijd van alle inkomende temperatuurgegevens van alle sensoren. Het is mogelijk om
elke sensor een naam te geven.
- Messenger Software om temperatuurberichten per e-mail te versturen is inbegrepen. Met E-mail naar SMS service,
kunnen deze berichten ook per SMS worden ontvangen. Een grafisch overzicht van alle temperatuurgegevens wordt
samengesteld, dat door de gebruiker kan worden aangepast m.b.v. verschillende opties.
- Er is een geheugen van 110 dagen voor één sensor, 11 dagen voor 10 sensoren, etc.
Separaat leverbare sensoren voor het TL-500 Systeem:

PRO-serie:

TL-3TSN
TSN-50E
TSN-70E
TSN-33MN
TSN-CO2IND
TSN-EXT44
		
EXT-CBL50
EXT-CBL100

PRO-55INT
PRO-66EXT
		
PRO-77IR
PRO-PT100

Standaard temperatuursensor
Temperatuursensor, groter bereik
Sensor, temperatuur en luchtuchtvochtigheid
Mini-Temperatuursensor, waterproof
CO2 indicator
Externe temperatuursensor
(kabellengte 70 cm)
Externe sensor met 5 meter kabel
Externe sensor met 10 meter kabel

Temperatuursensor met interne probe
Temperatuursensor met externe probe
(kabellengte 70 cm)
Temperatuursensor, infrarood
Temperatuursensor voor PT100 probes

Binnenkort leverbaar:
PRO-CO2

CO2 indicator

Voeding basisstation				
5V DC, d.m.v. USB en 5V Net adapter
Stroom basisstation				100 mA
Flash geheugen USB Ontvanger BS-500		
2MBytes
Voeding temperatuursensor			
2 Alkaline AAA Batterijen (niet inbegrepen)
Communicatie					USB, draadloos 433 MHz
Afmetingen basisstation				
88 (L) x 48 (B) x 28 (H) mm
Afmetingen temperatuursensor 			
66 (L) x 57 (B) x 21 (H) mm
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Technische specificaties:

