
Comark EVt2 
Lämpötilaloggeri kuljetukseen

Comark on lämpötilan, kosteuden ja paineen mittaukseen tarkoitettujen
elektronisten mittalaitteiden johtava valmistaja ja toimittaja.

 

Tallenna - Analysoi - Dokumentoi
Lämpötilalle herkkien tuotteiden, materiaalien ja aines- 
osien pitää pysyä vaadituissa lämpötilarajoissa koko
kuljetuksen ajan.  

Comark EVt lämpötilaloggeri on vankkarakenteinen, edullinen ja helppo-
käyttöinen, ja sitä voidaan käyttää niin paikallisjakelussa kuin kansainväli-
sissä kuljetuksissa.
 
Comark EV ohjelmalla lämpötilaloggeri ohjelmoidaan tallentamaan lämpö- 
tila kuljetuksen eri vaiheissa ja tallennetut tiedot siirretään tietokoneelle
käsiteltäviksi ja tallennettaviksi.

• EN 12830:1999 standardin mukainen
   EVt2 sopii kylmäketjun kuljetuksiin
• Vesi- ja pölytiivis Suojausluokitus IP67: pitkä käyttöikä ja mittaus-                                                                       
   tarkkuuden säilyminen
• Suuri tallennuskapasiteetti Max 3000 lämpötilalukemaa
• LCD näyttö Tarkista lämpötilalukemat ja hälytykset kuljetuksen aikana 
• Hälytys Hälytysvalo ilmoittaa riskiolosuhteista, jolloin niihin voidaan 
   reagoida välittömästi
• Tallennusväli Valittavissa 1 sekunti .... 99 tuntia
• HACCP ja muihin laatujärjestelmiin sopiva
• EV ohjelman PRO versio 21CFR Part 11 vaatimusten mukainen
• EVCRU USB-telakka Tietojen siirtoon loggerista tietokoneelle

2 vuoden
   takuu

Comark käyttää BioCote® suojausta, ainoa antimikrobinen suojaus, jolle  
on myönnetty HACCP Internationalin sertifikaatti. BioCote® tuo lisää
pintasuojaa ristikontaminaatiota vastaan.  
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Lämpötilan mittaus

Anturi Termistori

Mittausalue
   EVt2 -30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)

Mittayksikkö °C tai °F

Näytön erotuskyky 0.1°

Järjestelmän tarkkuus, kun 
+23°C, termistori ±0.5°C / ±0.9°F

Mittauskanavat Vain yksi sisäinen anturi

Tallennuskapasiteetti 3000 lämpötilalukemaa 

Tiedonsiirto Infrapunayhteys

Tallennus Start/Stop/LCD 1 monitoimipainike

Tallennusväli Käyttäjän asetus 
1 sekunti ... 99 tuntia

Sisäisen anturin vasteaika T90 = 15 - 30 min ympäröivässä ilmassa

Varastointilämpötila -30°C ... +70°C

Ympäristöluokitukset IP65 BS EN 60529 IEC529

Paristo 1/2 AA Litium, ei vaihdettavissa

Pariston kesto, kun tallennusväli 
15 min, lämpötila +20°C, hälytys pois

24 kuukautta

Kotelon materiaali Polykarbonaatti elintarvikekäyttöön

Mitat P 88 mm x L 80 mm x S 35 mm 

Paino 77 g

Tekniset
Tiedot

 Jälleenmyyjä:

EVt näyttö
LCD näytössä näytetään tärkeät tiedot ennen tallennusta, tallennuksen
aikana ja tallennuksen jälkeen. Automaattinen selaustoiminto (alla mai-
nittujen tietojen näyttämiseksi) on käytettävissä tallennuksen päätyttyä. 
Näin tärkeät lukemat voidaan tarkistaa myös tilanteessa, jolloin niiden
siirtäminen tietokoneelle ei ole mahdollista. 

EV ohjelma

Ohjelma loggerin ohjelmointiin, tiedonsiirtoon ja tallennukseen.
Ohjelmasta on kaksi versiota:

EV (perusversio)
•  Pikaohjelmointi -toiminto
•  Mittaustiedot taulukkoina ja
   kaavioina
•  Ylä- ja alarajahälytyksien asetus
•  Tallennusvälin asetus

EV Pro 
Perusversion ominaisuuksien lisäksi:
•  Suojausominaisuudet 21CFR Part 11 vaatimusten 
   täyttämiseksi
•  Lisätoiminnot mm. keskimääräinen kineettinen läm-
   pötila (MKT) ja pastörointiarvot.

A.  Tallennettu maksimilämpötila

B.  Tallennettu minimilämpötila

C.  Tallennettujen lämpötilojen keskiarvo

D.  Kokonaisaika, jolloin tallennetut arvot        
     ovat ylittäneet asetetun hälytyksen
     ylärajan. 

E.  Kokonaisaika, jolloin tallennetut arvot                                                                                                                                      
     ovat alittaneet asetetun hälytyksen
     alarajan. 
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TAKUU
Comark laitteilla on vähintään yhden vuoden takuu, jollei toisin ilmoiteta. Lämpö-
tila-antureiden takuu on 6 kuukautta. Muilla antureilla ja elektrodeilla ei ole takuuta,
koska emme pysty vaikuttamaan käyttöolosuhteisiin. 
Comarkin takuu kattaa valmistus- ja komponenttiviat tuotteista, jotka palautetaan 
Comarkille, ja takuu on voimassa maailmanlaajuisesti. Takuu ei vaikuta lakisäätei-
siin oikeuksiin. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden
tuotemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 
Laadunvalvontajärjestelmämme kattaa kaikki tuotteet ja noudattaa standardia
BS EN ISO 9001:2008 koskien elektronisten mittalaitteiden ja -varusteiden 
suunnittelua, valmistusta, toimituksia, huoltoa, korjausta ja kalibrointia. 

BIOCOTE®

Joihinkin Comark lämpömittareiden ja dataloggereiden kuoriin ja antureiden  
kahvoihin on tehty valmistusvaiheessa BioCote:n hopeaionikäsittely.
Antimikrobinen käsittely estää bakteerikasvua sekä vähentää ristikontaminaation
riskiä ja tartuntaa ympäristössä. BioCote®:n edut elintarviketeollisuudessa on 
virallisesti tunnustettu HACCP Internationalin myöntämällä sertifikaatilla. HACCP
International myöntää sertifikaatteja toimijoille, joiden tuotteissa on erinomaisesti 
huomioitu elintarviketurvallisuus, ja joiden tuotteet on erityisesti suunniteltu, tai 
joita yleisesti käytetään, elintarviketeollisuudessa. BioCote® on ainoa anti- 
mikrobinen ratkaisu, jolla on HACCP Internationalin sertifikaatti.  




