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 הפיתרון של המאה ה-21 לניטור טמפרטורה במהלך ההובלה. 

העולם השתנה! ניטור הטמפרטורה של מזונות מתכלים ומשלוחי תרופות יכול להתבצע בקלות רבה.

תגיות ניטור הטמפרטורה של ®DataMark מספקות את הפיתרון המיטבי, הנוח והפשוט ביותר לצורך המעקב שלכם. ניתן להפעיל 
את המכשיר על ידי לחיצה פשוטה על כפתור "התחל" )שלוש לחיצות אחת אחרי השנייה(. מספר נורות LED תהבהבנה מייד לאחר 

הלחיצה על מנת לוודא את הדלקת המכשיר.

עם ההגעה ליעד, פשוט לחצו על "עצור" שלוש פעמים כדי לגרום להפסקת ההקלטה. הסירו את שרוול הפלסטיק והכניסו ישירות 
לחיבור USB. תהליך הורדת הנתונים מתבצע באופן כמעט מיידי.

התוכנה מפיקה בעיקר קבצי PDF מאובטחים, אשר אותם ניתן להעלות באופן אוטומטי לאינטרנט, לשלוח בדוא"ל, או לאחסן בארכיון. 
כמו כן, ניתן להשתמש בתגית כדי לאחסן את המידע במסד נתונים ממוחשב.

DataMark® של USB מד טמפרטורה
 תוכנה פשוטה וידידותית. פשוט להוריד ולהקליק... 

 ייקח לכם דקה אחת בלבד להפוך כל מחשב לאנלייזר מתקדם!

תגיות הטמפרטורה של ®DataMark מגיעות עם אריזות 
נדבקות אותן ניתן להדביק על קרטונים. ניתן לכתוב את 

הנתונים הרלוונטיים על הטופס האינטגרלי.

התגיות מוגנות מפני לחות על ידי שקית פלסטיק אטומה 
המכסה את יחידת הניטור בכללותה. ניתן להשתמש במכשיר 

גם בסביבה המכילה גזים מתעבים או רטיבות.

נורות LED המחוות על מצב המכשיר )פועל/כבוי( וכן על 
תנאי טמפרטורה חריגים )חום/קור-יתר(.

חיבור ה-USB האינטגרלי מתאים באופן מושלם לכל כניסת 
USB זמינה, ובאמצעותו ניתן לבצע העברת נתונים אוטומטית.



מוצרי סייפ-פק בע"מ | טל: 073-2555666 | פקס: 073-2555667
office@uniphos.co.il :דוא"ל | www.safepack-decco.com  :אתר

מפרט המכשיר

70oC 20- עדoC  | טווח טמפרטורה 

±1oC  )לכל היותר(  | דיוק טמפרטורה 

0.25oC  | רזולוציה 

מקור מתח סלולרי אינטגרלי – אורך חיים: שנתיים  | מקור מתח/חיי מדף 

15 שניות עד לכיול מלא  | זמן תגובה 

לוח מחשב המוגן על ידי שקית פוליאתילן + מדבקת נייר המכסה את השקית  | בניה 

3, 10, 30, 60, 90 ימים )ניתן לבצע הזמנות בכמות לפי דרישה אישית(  | מודלים סטנדרטיים 

נורות חיווי LED ע"ג לוחה מעגלים. ניתן לראות את נורות החיווי מבעד למדבקת הנייר  | מאפייני תצוגה 

קבוע 2oC עד 8oC )ניתן לבצע הזמנות לטווחים אחרים לפי דרישה אישית(  | טווח ההתראה 

מצב פעולה | מצבי התראה לחריגת טמפרטורות מהטווח המוגדר )נמוכות או גבוהות( |   | אותות חיווי ויזואליים 

חריגות זמנים.   

גבוה )אדום(, תקין )ירוק( או נמוך )צהוב( – הנורות תהבהבנה אחת אחרי השניה  | אימות התחלה/עצירה 

5,000 מדידות מקסימאליות, מרווח הדגימה נקבע לפי זמן המודל  | קצב דגימה 

)לדוגמה: לפי מודל 60 יום = מרווח דגימה: 18 דקות(   

תצוגת מאפייני ההתראות, גרף המכיל ציר זמן-אמת, סטטוס התראה בזמן  | תצוגת תוכנה 

ההורדה, פירוט נתונים   

יצירת קבצי PDF, שליחת קבצי PDF לאחסון מקוון )ללא תשלום(,   | פלט נתונים 

שמירה לצורך אחזור )סיומת קבצים ייחודית המוגנת בזכויות יוצרים(   

מחשב אישי המכיל גרסת חלונות XP או גרסה מאוחרת יותר, יציאת USB זמינה.  | דרישות מערכת 

DataMark® של USB מד טמפרטורה
  תוכנה פשוטה וידידותית. פשוט להוריד ולהקליק... 

 ייקח לכם דקה אחת בלבד להפוך כל מחשב לאנלייזר מתקדם!


