
TempNFC Calib

Pielietojums

Aukstuma ķēdēs

Loģistikā un transportā

Noliktavās

Vidē

Farmācijā

Medicīnā

Veselības aprūpē

Kosmētikā

Pārtikas un dzērienu ražošanā

Būvniecībā

Ražošanā

Laboratorijās

Pārprogrammējams bezkontaktu temperatūras datu 
reģistrētājs ar iekļautu kalibrācijas serti�kātu, kuru pārvalda 
ar NFC tehnoloģiju izmantojot Android ierīces ar īpašu 
lietotni no Google Play. Ļauj pārvaldīt temperatūras 
monitoringu izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru lai 
NEKAVĒJOTIES kopīgotu lejupielādētos nolasījumus. 
Izstrādāts īpaši transportam un aukstuma ķēžu uzraudzībai, 
bet izmantojams arī citās jomās.
TempNFC Calib ir pārprogrammējams datu reģistrētājs līdz 
kalibrēšanas derīguma termiņa beigām, un to var atkārtoti 
aktivizēt ar pārkalibrēšanu: šādā veidā jūs noteikti 
izmantosiet serti�cētus instrumentus.
Ar kalibrēšanas serti�kātu 4. standarta punktos: -30/ 
0/20/50°C.

Pārvaldiet savus reģistrētājus, kopīgojiet informāciju un 
koncentrējieties tikai uz saviem uzdevumiem.

Galvenās iezīmes
•  Startēt un lejupielādēt izmantojot NFC Android ierīcēs (lejupielādēt lietotni no Google Play) 
•  Ilgmūžīga baterija: 10 gadi vai 3 miljoni mērījumu
•  Manuāla startēšanas iespēja, misijas statusa LED un poga (start, stop, OK, brīdinājums) 
•  Trauksmes sliekšņu un transportēšanas ilguma pārbaude
•  MKT (vidējā kinētiskā t°) aprēķins ir veikts lietotnē
•  Sūtījumā uzraugāmo priekšmetu svītrkoda un QR koda skanēšana         
•  Start un Stop vietu ģeolokalizācija, saglabāta kopā ar misijas datiem     
•  Skatiet nolasījumus kā gra�kus vai tabulas
•  Izveidojiet misiju šablonus, lai, katru reizi neievadot iestatījumus, ātri startētu ierīci. 
•  Papildus informācija: sūtītājs, saņēmējs, operators, piezīmes utt.
•  Automātiski nosūtīt PDF atskaites sūtītāja iestatītajai e-pasta adresei 
•  Sinhronizācija ar Tecnosoft Mākoni (TempNFC Ent App)
•  ACCREDIA (NIST ekvivalents) izsekojamais kalibrēšanas serti�kāts vienā vai vairākos kalibrēšanas punktos pievienots

Ieguvumi
•  Kalibrācija iekļauta
•  Drošība, lietojot kalibrētu ierīci 
•  Bez papildu piederumiem: nepieciešams tikai viedtālrunis 
•  Mazais izmērs piemērots katram iepakojumam vai kastei
•  Izmantojot svītrkodus un QR kodus sekojiet līdz pārvadāto produktu temperatūrai

Sistēma
TempNFC datu reģistrētājiem nav vajadzīgi papildus piederumi. Vienkārši lejupielādējiet Android lietotni un varat sākt 
izmantot ierīci.

Piederumi 
TempNFC Lite 
TempNFC Pro 
TempNFC Ent
 



Tehniskā speci�kācija

Izmēri 64 x 15 x 90 (mm)

Svars 18 g

Temperatūras diapazons -30 °C ÷ +50 °C

Standarta kalibrēšanas punkti (temperatūra) 1 punkts, izvēlēts starp -30/0/20/50°C vai 4 punkti

Papildu kalibrēšanas punkti (temperatūra) Standarta kalibrēšanas diapazonā

Temperatūras izšķirtspēja 0,01 °C

Temperatūras precizitāte ± 0.5 °C bez serti�kāta / ± 0,2 °C ar Accredia izsekojamu serti�kātu (derīgs kalibrēšanas diapazonā)

Atmiņa (mērījumu skaits) 3.928 (var samazināties atkarībā no zīmju daudzuma)

Mērījumu solis No1 katru sekundi uz augšu, ar 1 sekundes soli

Pogas un funkcijas Starts, statuss, limitu pārbaude

Funkcijas Statusa gaismas diode: mērīšana, gaidīšanas režīms, ārpus robežām

Baterijas tips 3.0V CR2032 litijs (2017 IATA DGR: PI970 II sadaļa, < 4 šūnas)

Baterijas kalpošanas laiks Līdz 10 gadiem vai 3 miljoniem mērījumu

Aizsardzības klase IP65

Programmatūra un mobilā lietotne TempNFC Lite, TempNFC Pro, TempNFC Ent

Vajadzīgs NFC Android ierīce


