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HACCP-Logger PCE-WCT  
Temperatuur-logger voor langetermijnsmetingen in de voedingsindustrie / 32 K opslag / 
USB-dockingstation / Software maakt directe vergelijking van verschillende series van 

metingen 

De 1-kanaals HACCP-logger WACOTEC is een kleine, op batterijen werkende datalogger voor het 
meten van temperaturen. Het hoge meet- en operationele temperatuurbereik van de HACCP-
logger (-40 ... +80 ° C) en de geïntegreerde halfgeleider sensor maakt het mogelijk de datalogger 
te gebruiken voor uiteenlopende toepassingen. Door de waterdichte plastic behuizing die aan de 
richtlijnen van FDA voldoet, is de logger met name in de voedselindustrie inzetbaar. De interne 
opslag garandeert altijd een hoge beveiliging van de gegevens. Aangezien elke logger zijn eigen 
serienummer heeft, is unieke identificatie mogelijk. De datalogger kan eenvoudig op een PC 
worden aangesloten, gestart en gestopt worden. Elke keer is erkenning van de inspectie van het 
instrument mogelijk en wordt het intern opgeslagen. De uitgebreide en gebruiksvriendelijke 
software herkent de logger automatisch en maakt een gemakkelijke evaluatie van de gemeten 

data nodig. Mocht u vragen hebben over de HACCP-logger, dan kunt u de volgende technische 

specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 
00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze 
datalogger en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- Voldoet aan de eisen van HACCP 

- Batterij-aangedreven temperatuurlogger 

- Alarm en operationele indicatie via 3 LED's 

- Opslag van maximaal 32.767 metingen 

- Programmeerbare start- en stoptijden 

- Gemakkelijk exporteren van meetgegevens in 

  Microsoft Excel 

- Bedrijfstemperatuur -40 ... +80 ° C. 

- Erkenning van controle van tijdstempels in 

  software 

- Aflezen van de data via USB-dock 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/dataloggers-kat_156722_1.htm
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Toepassingsgebieden 
 
Voedingsindustrie, koeling / koelcellen, gekoelde 
toonbanken, vistransport, koelwagens, 
ziekenhuizen, ziekentransport voertuigen 
(bijvoorbeeld bloedplasma), dierenartsen, 
apothekers, medicijnentransport, slager, 
weerdiensten, hotels en restaurants, kruideniers, 
bakkerijen en industriële bakkerijen, 
luchtvracht, airconditioning (schachten en 
Technologie), zwembaden, veeartsen ... 

 

 

Technische specificaties 

Sensortype  Geïntegreerde halfgeleider (intern) 

Meetbereik  -40 ... +80 ° C 

Nauwkeurigheid  ± 0.5 ° C (-10 ... +40 ° C) 
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Resolutie  0,1 ° C 

Opslagcapaciteit  Max. 32.767 metingen (niet vluchtig) 

Bemonsteringsfrequentie / opname-interval  Instelbaar (1 meting / min tot 1 meting / 6 h) 

Start / stop-tijd, datum Programmeerbaar 

Alarmgrenzen  Vrij te kiezen 

Statusweergave  Via drie LED's 

Interface  USB (op het docking station) 

Software Met het docking station meegeleverde software 

Kalibratie Digitaal via software (Met automatische opname 
van datum) 

Voeding  3,6 V lithiumbatterij (levensduur ongeveer 1 jaar) 

Omgevingscondities  -50 ... +80 ° C / 0 ... 100% RV 

Behuizing  ABS kunststof 

Embedded serienummer  Op elke logger in de behuizing 

Afmetingen 54 x 83 x 11 mm 

Gewicht  25 g 

Software 
 
Professionele evaluatie en programmeringssoftware voor PC's en laptops. De software heeft de 
volgende kenmerken: 
 
- Gelijktijdige weergave en analyse van de meetreeks van meerdere HACCP-loggers (eenvoudig 
  schakelen naar de manuele bediening met een druk op de knop) 
- Real-time opname: presenttie van de gemeten gegevens in realtime bij gelijktijdige opslag 
- Grafische cursor: Een klik op de grafiek toont de tijd, meetwaarde, parameter of instrument 
  nummer 
- Permanente toegang tot een tabeloverzicht voor een gedetailleerde publicatie van de gemeten 
  waardes. 
- Automatische scaling functie 
- De gegevens kunnen worden geëxporteerd in verschillende formaten (gegevensoverdracht naar 
  MS Excel uitgevoerd door een enkele klik) 
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Leveringsomvang 

1 x HACCP-logger PCE-WCT, 1 x batterij, 1 x magnetische pen voor activeringsinstructies 
 
Waarschuwing: 
Bij de eerste bestelling van een HACCP-logger moet verplicht een docking station worden besteld 
inclusief software 

 


