IBS Logger
Binnenklimaatlogger in de cloud
Belangrijkste eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

Dataopslag in de cloud
Overal toegang tot meetdata
Alarmbericht bij overschrijding
Krachtige beheersfuncties
Temperatuur, CO2, RLV
Dauwpunt en atmosferische druk
Optioneel uit te rusten met sondes
voor onder meer windsnelheid

Toepassingsgebieden
•
•
•
•
•
•

Arbeidshygiëne
Binnenklimaat
Meerdere vestigingen en
dependences
Horeca
Onderwijs
Zorg

De IBS is een intelligente binnenklimaatlogger die data
opslaat in de cloud, zodat u gemakkelijk meerdere
loggers kunt beheren en snel op de hoogte bent van
meetresultaten en afwijkingen. Bij overschrijding van
zelf in te stellen alarmwaarden kunt u op de hoogte
gebracht worden via SMS of e-mail.
De geavanceerde beheeromgeving maakt het eenvoudig
mogelijk meters op meerdere locaties te controleren,
in te stellen en vergelijken. Ook vergelijken met een
weerstation in de buurt is gemakkelijk en snel.
Door deze geavanceerde functies kunt u met de IBS
Logger ingrijpen vóórdat klachten ontstaan. Zo draagt
de IBS Logger bij aan een comfortabel en productief
binnenklimaat.

IBS Logger
Binnenklimaatlogger in de cloud
Specificaties
Afmetingen

93 x 61 x 53 mm, excl. connectoren
~250 gram

Bedrijfscondities

-20 tot 60°C / LCD-scherm -10 tot 60°C
0 tot 100% RLV (niet condenserend)
Niet agressieve omgeving

Geheugen

500 000 meetwaarden

Meetinterval

1x per 1/2/5/10/15/30 sec.
1x per 1/2/5/10/15/30 min.
1x per 1/2/3/4/6/12/24 uur

Update interval (LCD
display):

10 sec. standaard modus
1 sec. in snelle modus
1 min. in economische modus

Downloadtijd bij vol
geheugen:

< 1 min.

USB connector

USB-C

Batterij

Li-Ion oplaadbaar, 5200 mAh. Adapter en kabel
meegeleverd, laadstroom max. 2,25 A, oplaattijd
max. 6 uur

Batterij levensduur

Ca. 6 maanden, afhankelijk zendinterval van het
modem

Display

LCD display, uitschakelbaar

Behuizing

Robuust Polycarbonaat met twee bedieningstoetsen

Garantie

3 jaar

Modem

GSM quad band, micro SIM-kaart

Sensorspecificaties
Sensor

Bereik

Resolutie

Temperatuur

-20 tot 60°C

0,1 °C

Relatieve luchtvochtigheid

0 tot 100 % RLV

0,1 % RLV

Koolstofdioxide (CO2)

0 tot 5 000 ppm

1 ppm

Atmosferische druk

600 tot 1100 hPa

1 hPa
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