
Datalogsystemen
Voor het monitoren van de temperatuur in een koelkast, vriezer en de omgevingstemperatuur.

Draadloze registratiesystemen

Standaard registratiesystemen

Temperatuurlogger HANNA

• -10 tot +30°C 
• Interne sensor
• 7.600 meetwaarden

Artikelnummer: HANAPHI140

Mini Temperatuurlogger TESTO

• -30 tot +70°C 
• Interne sensor
• 16.000 meetwaarden

Artikelnummer: TESTO174T

Mini Temperatuurlogger HANNA

• -30 tot +70°C
• Interne sensor
• 4.000 meetwaarden

Artikelnummer: HANAPHI143

Temperatuurlogger ontvanger 
ICESPY

• -30 tot +50°C

Artikelnummer: ICESPY-WR001F1

WIFI temperatuurlogger TESTO

• -30 tot +50°C
• Interne sensor
• Wifi verbinding

Artikelnummer: TESTSAVERIS2-T1

WIFI temperatuurlogger TESTO

• -50 tot +150°C
• Externe sensoren, 2 stuks
• Wifi verbinding

Artikelnummer: TESTSAVERIS2-T2

Temperatuurlogger zender  
ICESPY

• -30 tot +50°C
• Interne sensor
• Externe sensor optioneel

Artikelnummer: ICESPY-WT001F1

Wilt u meer informatie of bestellen?

De datalogsystemen zijn verkrijgbaar bij Brocacef Supplies & Services via de webshop, 
per e-mail, fax of telefonisch. Ook regelen wij installatie en kalibratie.

Telefoon +31 (0)30-686 22 11
Fax  +31 (0)30-687 08 65
E-mail  info@brocacefsupplies-services.nl
Website  brocacefsupplies-services.nl

Temperatuurlogger TESTO

• -35 tot +55°C 
• Interne sensor
• 1.000.000  meetwaarden
Artikelnummer: TESTO175T1

• -35 tot +55°C interne sensor 
• -40 tot + 120°C externe sensor
• 1.000.000 meetwaarden 
Artikelnummer: TESTO175T2



HANAPHI143
Mini temperatuurlogger

HANAPHI140
Temperatuurlogger

TESTO174T *
Mini Temperatuurlogger

TESTO175T1
Temperatuurlogger

TESTO175T2
Temperatuurlogger

Meetbereik -30 tot +70°C -10 tot +30°C -30 tot +70°C -35 tot +55°C -35 tot +  55°C interne sensor                 
-40 tot + 120°C externe sensor 

Nauwkeurigheid ± 0,4 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C intern: ±0,5 °C     
extern: ±0,3 °C    

Resolutie 0,1 °C 0,2 °C  0,1 °C                                          0,1 °C 0,1 °C

Sensortype NTC - NTC NTC NTC

Kanalen 1 x intern                                                                                            1 x intern 1 x intern 1 x intern 1 x intern - 1 x extern 

Deurcontact - - - - -

Geheugen / Opslag 4.000 metingen 7.600 metingen 16.000 metingen 1.000.000 metingen 1.000.000 metingen

Beschermklasse IP65 IP67 IP65 IP65 IP65

Norm                                                                                                                     EN 12830

Afmeting 60 x 37x 17 mm diam 86,5 mm x h 35mm 60 x 38 x 18,5 mm 89 x 53 x 27 mm 89 x 53 x 27 mm

Aflezen PC PC Display + PC Display + PC Display + PC

Inclusief Bevestigingsbeugel + slot, 
batterij

Haakje, batterij Bevestigingsbeugel,
batterij

Bevestigingsbeugel + slot,
batterij

Bevestigingsbeugel + slot, batterij

Nodig USB-communicatie- 
transmitter

• Infrarood transmitter                              
• USB connector

USB interface                                              
*ook als set verkrijgbaar: 
incl. USB interface

USB kabel of SD-kaart USB kabel of SD-kaart

Voor externe sensor - • Probe NTC (omgevingstemperatuur)  
• Probe met aluminium sleeve (tussen 

koel- of vriestkastdeur)                            
• Potje Glycerol

Technische gegevens standaard registratiesystemen

TESTSAVERIS2-T1
WIFI temperatuurlogger

TESTSAVERIS2-T2
WIFI temperatuurlogger

ICESPY-WR001F1
Temperatuurlogger Cloud-Base  
ontvanger (max. 30 zenders)

ICESPY-WT001F1
Temperatuurlogger zender

Meetbereik -30 tot +50°C -50 tot +150°C  -30 tot +50°C  interne senso
-40 tot +70°C  externe sensor (optioneel)           

Nauwkeurigheid ± 0,5 °C ± 0,3 °C ± 0,5 °C 

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Sensortype NTC NTC NTC

Kanalen 1 x intern 2 x extern n.v.t. Intern / extern (optioneel)

Deurcontact - Optioneel Optioneel

Geheugen / Opslag De data wordt naar de cloud verzonden. 10.000 metingen kan in de geheugen van 
de datalogger worden opgeslagen als de WiFi verbinding wegvalt.

De data wordt naar de cloud verzonden. 
Garandeert data opslag voor max. 5 
dagen bij stroomstoring.

-

Beschermklasse IP65 IP53 IP65

Normen                                                                    EN 12830

Afmeting 95 x 75 x 30,5 mm 195 x 148 x 45 mm 128 x 64 x 33 mm

Aflezen                                                      Smartphone, tablet of PC

Inclusief                         Bevestigingsbeugel + slot, batterij en micro USB kabel Bevestigingsbeugel, batterij, 12VDC 
voeding, 1 x ethernet kabel

Bevestigingsbeugel, 
batterij

Nodig                                                             Router met WiFi Zender, router / ethernet-poort Base ontvanger

Voor externe sensor - 2 losse temperatuur- 
sensoren

Zender t.b.v. externe  
sensor, thermistor voeler

E-mail / SMS 
alarmering

Standaard een e-mail bericht  (basic), SMS als optie beschikbaar (advanced) Standaard een e-mail bericht, SMS als 
optie beschikbaar

-

Abonnementen Basic (gratis) of Advanced • Voucher t.b.v. abonnementskosten 
voor max. 10 sensoren (geldig voor 
1 jaar) 

• Voucher t.b.v. 100 SMS berichten

-

Technische gegevens draadloze registratiesystemen

Basic Advanced

Meetinterval 15 min. (fix) 1 min … 24 h (flexibel)
Communicatie interval 15 min…. 24 h (flexibel) 1 min … 24 h (flexibel)
Gegevensopslag max. 3 maanden max. 2 jaar
Rapporten handmatig (.pdf/.csv) handmatig (.pdf/.csv), automatisch (.pdf/.csv) 
Gegevensanalyse telkens voor één meetkanaal voor maximaal 10 meetkanalen gelijktijdig
Aantal gebruikers per account 1 10
Aantal WiFi dataloggers per account onbegrensd onbegrensd
Alarmopties Bovenste/onderste alarmgrenzen • Bovenste/onderste alarmgrenzen

• Alarmvertraging
• Tijdsturing van alarmen

Systeem waarschuwingen • Waarschuwing bij lage batterijstand
• WiFi-verbinding onderbroken
• Stroomtoevoer onderbroken

• Waarschuwing bij lage batterijstand
• WiFi-verbinding onderbroken
• Stroomtoevoer onderbroken

E-mail alarmering ja ja
SMS alarmering nee •  Incl. 25 SMS per logger en jaar

• Aankoopoptie voor aanvullens SMS pakketten
Gratis Licentie 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar

Abonnement Basic of Advanced voor Testo Saveris  


