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Temperatuurlogger Log10 
temperatuurlogger voor langdurige registratie / groot intern geheugen voor 20.000 waarden / 
groot beeldscherm met aanduiding van actuele, maximale, minimale en gemiddelde waarden 

De temperatuurlogger Log 10 is ideaal voor de registratie van temperatuurontwikkeling in de 
transportsector en bij opslag, evenals bij de temperatuurcontrole van velerlei sectoren. De 
temperatuurlogger is een goedkope oplossing om de waarden te controleren, omdat u geen dure 
installatie hoeft te bekostigen. De temperatuurlogger maakt het u ook mogelijk om het dauwpunt te 
berekenen. De temperatuurlogger Log 10 controleert de temperatuur gedurende de 
kwaliteitscontrole bij industriële produktie, in laboratoria en bij opslag. In de levensmiddelensector 
controleert de temperatuurlogger de omstandigheden van voedseltransport, volgens het HACCP-
kwaliteitsmanagements systeem. Mocht u vragen hebben over de temperatuurlogger, 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 temperatuurlogger en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Groot beeldscherm voor actuele, maximale,  
  minimale en gemiddelde waarde  
- Batterijsatusaanduiding 
- Gemakkelijk te gebruiken Windows Software 
- Visueel Hi-Lo-alarm (LED) 
- Geheugen voor 20.000 waarden 
- IP 65 waterbestendig 

- Instelbare meetinterval van 30 seconden  
  tot 24 uur 
- Gemakkelijk verwisselbare batterij 
- Grote nauwkeurigheid: ±0,5 °C 
- Het is mogelijk om een starterset met  
  software bij te voegen (zie: optionele  
  producten) 

  

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/thermometers-kat_153434_1.htm
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Technische specificaties van de temperatuurlogger 

Meetbereik -30 ... +60 °C 

Resolutie 0,1 °C 

Nauwkeurigheid ±1 digit 
±0,5 °C / -20 ... +50 °C 
±0,7 °C (in de rest van het bereik) 

Type bescherming IP 65 

Beeldschermbereik -10 ... +70 °C 

Geheugencapaciteit ca. 20.000 meetwaarden 

Interface USB 

Beeldscherm 7-segment LCD 

Behuizing plastic (ABS) 

Afmetingen 92 x 55 x 20 mm 

Gewicht 95 g 

Batterijvoeding 1 x CR2032 3 V 

Gebruiksvoorbeeld software 

 
Hier ziet u een beeld van de optionele DE-Graph software. Deze software werkt met verschillende 

dataloggers tegelijkertijd.  
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Inhoud van de zending 

1 x temperatuurlogger Log10, 1 x batterij, gebruiksaanwijzing 

  


