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De XTR Data Logger is de laatste vooruitgang op het  
gebied van digitale temperatuurgegevensverzameling.  
Het beschikt over een 12 inch aanraakscherm voor gebruik 
en bevat vierentwintig ingangen voor het loggen van 
temperatuurgegevens en netwerkmogelijkheden. Het wordt 
gevoed door een standaard 120 V stroombron en bevat onze 
TEAMScada View-software voor het bekijken en afdrukken 
van trendgrafieken.

Functies en voordelen

• 12 inch aanraakscherm gebruikersinterface.

• Vierentwintig thermokoppelingangen type K.

• Kan worden bediend vanaf een lokaal aanraakscherm of 
op afstand via een met een wachtwoord beveiligde 
webpagina op een netwerkcomputer.

• indicatoren op alle gebruikersschermen om identificatie en 
betekenis te vergemakkelijken.

• Waarschuwing en vergrendeling voor het verstrijken van 
het kalibratiecertificaat om het gebruik van apparatuur met 
verlopen documentatie te voorkomen worden bediend.

• Kan in het Engels of Spaans worden bediend.

• De gratis TEAMScada View-software stelt gebruikers in 
staat om logbestanden te bekijken die gedownload zijn 
naar een USB-stick of netwerkcomputer (met behulp van 
de TEAMScada Downloader) om trendgrafieken te maken 
en af te drukken of op te slaan in een PDF-formaat.

• Intuïtieve interface vermindert de trainingstijd en 
bedieningsfouten.
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Digitale temperatuurgegevensverzameling

De geheel nieuwe XTR Data Logger met het geheel nieuwe gebruikersinterface  
met aanraakscherm en TEAMScada View-software



XTR Data Logger™
Digitale temperatuurgegevensverzameling

VERSIE 1.0 04/01/2019

TeamInc.com

Hoofdmenu: De menu’s zijn eenvoudig te  
navigeren met behulp van de menuknoppen  
op het aanraakscherm. Het scherm met 
ledachtergrondverlichting maakt het gemakkelijk 
om alle informatie te bekijken, ongeacht de 
omgeving waarin het wordt gebruikt.

Taakinformatie: Taakinformatie wordt per groep van 
zes invoeringen ingevoerd om de gegevensinvoer en 
traceerbaarheid te vergemakkelijken. Informatie kan 
handmatig worden ingevoerd, uit de vorige taak 
worden teruggeroepen, uit een tekstbestand worden 
geladen of direct van de ene groep naar de andere 
worden gekopieerd, waardoor tijd en invoerfouten 
worden beperkt.

Menu Recorder: Er zijn verschillende opties voor 
het bekijken van temperatuurgegevens die kunnen 
worden ingesteld volgens de voorkeur en behoeften 
van de gebruiker. Het systeem kan in een bepaald 
tempo door de trendschermen scrollen of in één 
oogopslag de temperatuurwaarden voor alle zones 
bekijken.

Trendgrafiek: Gedrukte grafieken kunnen worden 
geconfigureerd met meerdere opties, waaronder 
oriëntatie, tijdsinterval en welke pennen moeten 
worden weergegeven. De vast ingegeven 
taakinformatie in de kop zorgt voor de 
gegevensintegriteit voor de traceerbaarheid van de 
uitgevoerde taken.

Extra eigenschappen en voordelen

• De mogelijkheid om de machine lokaal of op afstand te bedienen maakt een 
grotere flexibiliteit in de bediening mogelijk.

• Een met een wachtwoord beveiligde externe aanmelding zorgt ervoor dat alleen  
geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het systeem.

• Meerdere schermweergaven beschikbaar voor het bekijken van 
temperatuurgegevens op basis van de voorkeur van de gebruiker.

• Logbestanden creëren historische gegevens van de op te slaan grafieken, wat 
nog nooit mogelijk was met de papierbandschrijvers.

• Maakt het mogelijk om de temperatuurgegevens van analoge apparatuur op te 
slaan en in een digitaal formaat te gebruiken.

• De mogelijkheid om grafieken op te slaan in PDF-formaat, zodat ze gemakkelijk 
kunnen worden gedeeld via e-mail of USB-stick.


