Registador de Temperatura para Veículos

Sentinel
T Concebido para satisfazer a Norma Europeia Standard EN 12830, classe 1 e cumprir os objectivos das Directivas
CEE 1/92 e CEE 43/93.
T Suporta uma entrada suplementar compatível com vários níveis de tensão, podendo ser monitorizada e registada
para fornecer informação adicional em relação ao funcionamento do sistema de refrigeração. A entrada poderá ser
configurada para registar o funcionamento de uma porta do veículo, descongelação, estado de funcionamento da
Refrigeração ou outro sinal necessário.
T Dispõe de um relógio interno que acerta o automaticamente o horário de Inverno e de Verão. Depois de ajustado, é
possível bloquear o relógio de modo a não permitir ajustes sem autorização.
T Suporta até 2 sondas de temperatura para uma monitorização eficiente de todo o compartimento frigorífico.
T Imprime talões de entrega, de viagem e listagem de registos acumulados, ao toque de um botão.
T O Talão de entrega contém a temperatura, data e a hora em que a a caixa frigorífica se encontra, no momento da
entrega.
T O talão diário permite listar todos os registos de temperatura da caixa frigorífica ao longo das entregas. O registo
diário é iniciado a partir da meia-noite de cada dia ou através de um horário que pode ser programado.
T O registador vem programado com intervalo de registo de 15 minutos. No entanto pode ser configurável entre 5
minutos e 30 minutos.
T Impressora de impressão rápida.
T Diversos idiomas, incluído Português.
T O registador armazena registos durante 5 meses, com um intervalo de registos de 15 minutos
T Possibilidade de descarregar os dados recolhidos para um PC.
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