
KISTOCK DATALOGGERI
KT50 / KH50 

- Loggerin ohjelmointi ja tallennettujen 
tietojen katselu KILOGLite ilmaisohjelmalla 

- Loggerin ohjelmointi ja tallennettujen
tietojen käsittely KILOG ohjelmalla (lisä-
varuste)

- 16 000 tallennettua mittausta

- Max 2 mittausparametria

- 2 hälytysraja-asetusta

- 1 rivin LCD näyttö

- Nopea tiedonsiirto loggerista
  tietokoneelle (1000 arvoa/sekunti)

- Magneettikiinnitys

- Kotelointi: IP65 (KT50) ja IP40 (KH50)

Mitat
61.3 x 40 x 21.9 mm

Paino
40 g

Näyttö
1 rivin LCD näyttö
Näytön mitat : 26.5 x 22.5 mm

Ohjaus
1 painike : OK

Materiaali
Soveltuu elintarviketeollisuuden käyttöön
ABS kotelo
USB-liitännän tulppa elastomeeria

Suojausluokitus
IP65 : KT50
IP40 : KH50

PC liitäntä
1 micro USB liitäntä
Suojalakattu piirikortti
RoHS standardien mukainen

Paristo 
2 x CR2032 (litium 3 V)

Käyttöolosuhteet 

TEKNISET TIEDOT

KT50 KH50

Mittayksiköt °C, °F °C, °F, % RH

Erotuskyky 0.1 °C, 0.1 °F 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1% RH

Liitännät Micro USB liitäntä

Sisäinen anturi Lämpötila Kosteus, lämpötila

Hälytysrajat 2 hälytysrajaa/tallennuskanava

Mittausväli 1 min ... 24 h

Käyttölämpötila -40 ... +70 °C -20 ... +70 °C

Varastointilämpötila -40 ... +85 °C

Pariston kesto 500 päivää* 365 päivää*

KOTELOINTI

Lämpötila / Kosteus 

* mittausväli 15 minuuttia ja käyttölämpötila 25 °C 

Esite
Paine / Lämpötila / Kosteus / Ilmannopeus / Ilmamäärä / Äänitaso

Direktiivit 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Pienjännite;
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE

Kosteus : 0 ... 95% RH
Max korkeus merenpinnasta: 2000 m
Ilma ja neutraalit kaasut

(vain KT 50)



MITAT (mm)KT50  TEKNISET TIEDOT                       

KH50  TEKNISET TIEDOT                                           

● Kosteus ja lämpötila LIITÄNNÄT

PC liitäntä

Anturin tyyppi NTC 

Mittausalue -40 ... +70 °C 

Tarkkuus ±0.4 °C (-20 °C<T<+70 °C)
±0.8 °C (alle -20 °C )

● SISÄINEN ANTURI

Micro USB 
liitäntä

* Kaikki tässä esitteessä olevat arvot on todettu laboratorio-olosuhteissa, ja ne voidaan taata samanlaisissa olosuhteissa tai kalibrointikompensaatiolla tehdyille mittauksille. 

TALLENNUS

Tallennustavat

KISTOCK loggeri tallentaa mittauksia esiasetetun tallennusvälin mukaisesti. Loggerin tallennustavaksi voidaan myös asettaa ”jatkuva tallennus”. 

Tallennuksen aloitus

Mittauksien tallennus voidaan aloittaa:
● Asettamalla tallennuksen aloituspäivä ja -kellonaika
● Ohjelman ALOITA toiminnolla
● Loggerin OK painikkeella

Tallennuksen lopetus

Mittauksien tallennus voidaan lopettaa:
● Asettamalla tallennuksen lopetuspäivä ja -kellonaika (edellyttää, että aloituspäivä ja -kellonaika on asetettu)
● Asettamalla tallennuksen kesto 
● Asettamalla tallennettavien mittausarvojen määrä 
● Kun loggerin muisti on täynnä
● Ohjelman LOPETA toiminnolla 
● Painamalla loggerin OK painiketta vähintään 5 sekunnin ajan (mikäli tämä tapa on aktivoitu ohjelmassa). 
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KT 50 lämpötilaloggeri on EN 12830 standardin mukainen. Tämä standardi säätelee jäähdytettyjen, pakastettujen ja syväjäädytettyjen elin-
tarvikkeiden kuljetusta, varastointia ja jakelua. 
Sertifiointi on tehty itsenäisessä, COFRAC akkreditoidussa laboratoriossa.   

EN 12830 standardi

Anturin tyyppi Kapasitiivinen NTC

Mittausalue        0 ... 100% RH -20 ... +70°C

Tarkkuus* ±2% RH
(15°C …. 25°C,
5 …. 95% RH)**

±0.4°C, kun 0 ... 50°C
±0.8°C, alle 0°C

tai yli 50°C

Kosteus Lämpötila

** Tehdaskalibroinnin epävarmuus: ±0.88% RH. Lämpötilasta johtuva poikkeama: ±0.04 x (T-20) % RH (kun T<15°C tai T>25°C).



TARVIKKEET

OHJELMAT

● KILOG - ohjelmointi ja tallennettujen tietojen käsittely
 KILOG ohjelmalla voit ohjelmoida loggerin, tallentaa tietoja
ja jatkokäsitellä niitä helposti. Käyttökielenä myös mm. suomi.

●  Vain ohjelma ........................................................... Ref. KILOG-3-N
●  Paketti : Ohjelma + 1 USB-käyttöliittymä................. Ref. KIC3-N

● USB kaapeli - micro USB
Loggerin ja tietokoneen välille. 
Ref. CK-50

. ●Kaulanauha Ref. KDC

 

● 2 kpl CR2032 patteripakkaus Ref. P2-50

ASENNUS
KISTOCK loggerin asennus ja siirtäminen on  
helppoa.
● Magneettikiinnitys
● Seinäteline lukituksella

Magneettikiinnitys

PARISTON VAIHTO

KISTOCK dataloggerissa on pitkäkestoinen 
paristo (kesto 500 päivää*). 

Pariston vaihto :

➢ Avaa paristolokeron kansi kääntämällä sitä
vastapäivään ruuvimeisselillä tai kolikolla.

➢ Laita 2 paristoa (3 V, CR2032 nappiparisto) 
lokeroon + -puoli ylöspäin. 

➢ Laita kansi takaisin paikalleen, ja sulje se
kääntämällä sitä myötäpäivään.

NÄYTTÖ

Tallennus on päättynyt END

Palaa kiinteästi: Tallennus 
käynnissä.  

Vilkkuu: Tallennus ohjelmoitu,
mutta ei vielä käynnissä. 

 REC

Vilkkuu hitaasti: tallennus- 
tilasta 80-90% käytetty
Vilkkuu nopeasti: tallennus- 
tilasta 90-100% käytetty
Palaa kiinteästi: tallennustila
täynnä

FULL

 MIN

 MAX

Vilkkuu näytössä : paristo pitää vaihtaa

°C..lämpötila Celsius asteina
°F..lämpötila Fahrenheit asteina
%RH..........suhteellinen kosteus (KH 50)

KALIBROINTI

KISTOCK dataloggerit voidaan toimittaa kalibrointitodistuksella (optio).

TAKUU

KISTOCK dataloggereilla on 1 vuoden takuu valmistusvioille. 

Paristolokero

Kaulanauhan kiinnitys

Paristolokeron kannen lukitus/avaus -merkinnät

●    Ilmainen KILOG Lite ohjelma ladattavissa: 
www. kimo-instruments.com/en/downloads/softwares

Ohjelmoi loggeri, katsele tallennettuja tietoja ja tallenna PDF-
tiedostoksi. Käyttökielenä myös mm. suomi.   

KÄYTTÖ
Käytä loggeria ainoastaan sille määrättyyn käyttötarkoitukseen ja määrätyissä käyttöolo-  
suhteissa. Älä ylitä laitteen teknisissä tiedoissa annettuja käyttörajoja.   

* KT50: mittausväli 15 minuuttia ja käyttölämpötila 25 °C 

Näytöllä olevat arvot ovat 
mittauskanavien tallentamat 
minimi/maksimiarvot.

Hälytyksen tyyppi: ylä- tai 
alarajahälytys.
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Juhanilantie 3, 01740 Vantaa
puh. 09 6899 9100
sähköposti: sales@aimtec.fi
www.aimtec.fi


