tempmate.®-i1
Indicador de Temperatura de Uso Único para Monitoramento da
Temperatura para Cadeia Fria

O Separador de desligamento para Iniciar o dispositivo
O Design pequeno e leve
O Conformidade com o GDP e EN12830

PRODUTOS
FARMACEUTICOS

PRODUTOS
TECNICOS

ALIMENTOS E PRODUTOS

Indicador de Temperatura de Uso –
Único para monitoramento confiável e
de baixo custo para Cadeia Fria.
tempmate.®-i1 tem 3 LED‘s para indicar o status do alarme facilmente, portanto, nenhum
outro software ou hardware é necessário para verificar as condições do produto.

EN12830

0 tempmate.com

Manipulação
Fácil

EN 12830
Compatível

GDP
Good Distribution
Practice

GDP
Compatível

Qualidade
Alemã

IP 67
Temperatura
Impermeável –20°C to+50°C

tempmate.®-i1
If temperaturematters.

FRENTE

Benefícios

Curioso sobre sua Cadeia Fria?
tempmate.®-i1 monitora continuamente todos os
dados relevantes.

O Monitoramento da temperatura relacionada ao
produto ao longo de toda cadeia fria.
O Custo efetivo e confiável
O Design Inteligente, operação intuitiva
O Impermeável e compatível com alimentos
O Não requer software ou hardware adicional
O Tempo de armazenamento de 4 anos
O LEDs inteligente para monitoramento de status

tempmate.®-são especialmente projetados para o monitoramento
de temperatura para cadeia fria. O dispositivo tempmate.®- pré
programado pode ser usado instantaneamente para controlar sua
remessa sensível a temperatura. Em comparação com indicadores
químicos, os 3 LED’s na parte da frente do indicador eletrônico
fornecem um feedback rápido e claro sobre a condição de sua
mercadoria.

0 Seleção de número da peça

Opções de Gravação

Uso-Único

i1
i1

Produto

Faixa de Temperatura

–20 °C até 50 °C(–4 °F até 122°F)

CC

Unidade de temp. Celsius or F =Fahrenheit

Precisão de Temperatura

±0.5°C/ 0.9°F

SS

Tipo de Alarme Único Evento ou C = Cumulativo

0.1 °C / °F

1

Limite de Alarme (1= +2 até +8°C; 2 = +0 até +15°C;3 = +15 até +25°C)

Resolução de Temperatura

1

0

Indicador de Alarme

Vermelho, verde e Azul LED

0

0 min Inicio de atraso ou 1 = 10 min

Vida Útil Bateria

4 anos / 3.0v lithium

0

0 min Alarme de atraso ou 1 =10 min

Intervalo de Gravação

1minuto

Tempo de execução

Até 180 dias

Modo de inicialização

Separador de desligamento

0

Configurações Disponíveis

Programável

i1CS100

+2 a +8°C no Inicio de atraso, no alarme de atraso

Evento de Alarme

Único / Cumulativo (Programavel)

i1CS110

+2 a +8°C no Inicio de atraso10mins, no alarme de atraso

Dimensões

50mm × 33mm × 5mm (L × W × H)

i1CS200

0°C a +15°Cno Inicio de atraso, no alarme de atraso

Peso

aprox.10 g

i1CS300

+15°Ca +25°C no Inicio de atraso, no alarme de atraso

Certiﬁcações

EN 12830, CE,RoHS

i1CS400

+1 a +40°C no no Inicio de atraso, no alarme de atraso

Calibração

3 Pontos Calibration

Embalagem

Embalagem PA/PE com classificação de alimentos

Proteção

IP67 / NEMA 6

Atraso de Inicio/ Alarme de Atraso

imec Messtechnik GmbH
Germany

*Outras configurações possíveis a pedido

Lilienthalstraße 23
74078 Heilbronn

T +49 7066.9150 230
F +49 7066.9150233

info@imec.de
www.imec.de
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