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           TEMPERATUUR EN/OF RV DATALOGGERS 
 

  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatuur datalogger 

Specificaties   

Model TRIX-8 

Meetbereik -40°C ~ +85°C 

Resolutie Temp. 0,1 °C  

Nauwkeurigheid Beter dan ± 0,5°C (-10°C ~ +40°C) 

Capaciteit 8.000 registrations (16 Kb) 

Registratie freq. Adjustable from 30 sec.- several hours 

Indicatie lampje "OK" indicator =     in werking 

 (knipperend) "Alert" indicator =   alarm waarschuwing 

Uitleestijd Bij vol geheugen < 5 sec., afhankelijk van computer  

Voeding 3V Lithium 

Levensduur batterij 2 ~ 3 jaar bij normaal gebruik 

Afmeting/ gewicht hxwxt 86x54,5x8,6mm/ 35 gram 

Behuizing Polycarbonaat 

 

Relatieve Luchtvochtigheid en Temperatuur datalogger 

Specificaties   

Model HAXO-8 

Meetbereik -40°C ~ +85°C 

Resol. Temp. 0,1 °C (-40 ~ +40°C) 

Resolutie R.V. 0,1 RV 

Capaciteit 8.000 registraties (32 Kb) 

Registratie freq. Instelbaar v.a.. 30 sec.- aantal uren 

Indicatie lampjes "OK" indicator =     in werking 

 (knipperend) "Alert" indicator = alarm waarschuwing 

Uitleestijd Bij vol geheugen < 10 sec., afhankelijk van computer 

Voeding 3V Lithium 

Levenduur batterij 2 ~ 3 jaar bij normaal gebruik. 

Afmeting/ gewicht hxwxt 86x54,5x8,6mm en 35 gram 

Behuizing Polycarbonaat 

Uw leverancier: 

Algemeen 
 
De HAXO-8 & TRIX-8 datalogger meet en  registreert  
8000 sets RV en/of  temperatuur metingen in het 
bereik 0 tot 100%RV & -40°C tot +85°C 
Door het gebruik van een interface  en het gratis 
beschikbaar software, de datalogger is eenvoudig in te 
stellen; interval tijd, uitgestelde start, aantal 
registraties, alarm instelling (ALERT indicator) etc. 
De registraties worden gedownload d.m.v. de 
Software waarmee grafieken, zoomen, data lijsten 
gemaakt kunnen worden of gegevens kunnen worden 
geëxporteerd naar andere applicaties zoals b.v. Excel. 
 
Product Kenmerken  
 
 Alert indicator – kan worden ingesteld voor Rel. 

luchtvochtigheid of temperatuur  
 OK indicator in werking en registratie nog 

steeds binnen ingestelde limieten  
 Inspectie mark markering van registratie  
 Druktoets start  
 Snel Downloaden! in slechts enkele seconden 

worden de gegevens gedownload  
 'Pre-Start' loggen – kan worden geconfigureerd 

om te registreren ook al is deze nog niet gestart.  
 Hoge performance bij lage kosten  
 Creditcard formaat – dun genoeg om als 

briefpost te versturen.  
 Real time clock registreert tijd, RV en/of 

temperatuur  
 Eenvoudig te gebruiken software om de 

datalogger op iedere PC te kunnen configureren 
voor het registreren en downloaden van de 
gemeten waarden. Deze data ka nook worden 
geëxporteerd naar applicaties zoals b.v. Excel  

 Kleine resolutie van de meting – 0.1%RV & 
0.1°C/°F  

 
EMC Compliance 
  
Getest en komt overeen met EC EMC directives (EN 
50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)  
Getest en komt overeen met FCC Part 15 Subparts A 
and B. 
 
EN12380 Compliance 
 
Getest en komt overeen met EN12830:1999 voor 
transport, opslag en distributie van gekoeld, bevroren, 
diep gevroren, snel-gevroren voedsel e.d. (Volledig 
TÜV test rapport nr. 2850509_001 op aanvraag 
beschikbaar.) 
 


