OSCAR TEMPLOG™
Artikelnummer: 14-001S/14-002G/14-003

Oscar TempLog™ är ett enkelt och nyckelfärdigt system för övervakning och dokumentation av
temperatur och fuktighet. Systemet består av en gateway, ett antal trådlösa sensorer samt en
molntjänst där all data lagras och hanteras. Användningsområden är i kylskåp, frysar och alla andra
miljöer där det är viktigt att ha koll på temperatur och/eller fuktighet.
Oscar TempLog™ är enkelt att installera, mäter exakt och är, inte minst, mycket användarvänligt.

TEMPERATURÖVERVAKNING OCH DOKUMENTATION
Oscar TempLog™ är ett koncept som består av gateway, ett antal sensorer samt en molntjänst vilken
nås via en webbportal eller smartphone-app.
• Fokus på enkelhet och användarvänlighet
• Inga krångliga installationer eller krav på specialkompetens
• Speciell paketering för apotek
• Kostnadseffektivt verktyg för att hantera regulatoriska krav på dokumentation och övervaking av kyloch frysenheter inom sjukvård och apotek
• Hårdvara, webbportal och app ingår i priset
I webbportalen och appen visualiseras all data och anpassade rapporter kan skapas. All data lagras i
molnet. Individuella larm konfigureras i portalen och skickas till valfri e-postadress eller som notifiering
på din smartphone. Sensorerna mäter temperaturen och relativ fuktighet med valfritt intervall. De är
trådlösa och körs på utbytbara AAA-batterier.
Art nr
14-001S, Oscar TempLog - Sensor, Pro (3 års tillgång till my.oscartemplog.se)
14-002G, Oscar TempLog - Gateway, Pro (3 års tillgång till my.oscartemplog.se)
14-003, Oscar TempLog - Apotekspaket (1 st gw + 5 st. sensorer) (3 års tillgång till my.oscartemplog.se)
14-004, Oscar TempLog – Apotekspaket, förlängning 1 år my.oscartemplog.se
14-005, Oscar TempLog – förlängning 1 år my.oscartemplog.se (per gw och sensor)
Tillbehör finns såsom ”probe” för mätning av temperatur i vätska, alarm för öppen dörr, översvämning
och CO2.
Registrera dig och logga in på my.OscarTempLog.se
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OSCAR TEMPLOG™
EGENSKAPER

SPECIFIKATION

Mäter temperatur och fuktighet

Sens or mått

Rapporter för valfritt tids intervall

Gateway mått

Enkelt konfigurera larm
Temperaturområde är från -35° C
till 60° C F
Temperaturnoggrannhet: -10° C
till 85° C ± 0,4° C, -40° C till -10°
C ± 0,8° C
Sens orerna har s tor s tabilitet
med en årlig temperaturdrift på
mindre än 0,01° C
Fuktighet från 0% till 80% ± 3%
poäng (pp)
Rekommenderad kalibrering var
10 år
Trådlös räckvidd på upp till 900 m
FCC, CE, WEEE & EN12830

100x55x23 mm
80x80x25 mm

