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EASYLOG 40K

EASYLOG 40KH
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EASYLOG 40IMP/S
logger impuls! (48.000 nam"#ených hodnot) 
pro univerzální použití 
(vstup pro spínací kontakt, p#ipojený kabelem)

EASYLOG 40IMP/T
logger impuls! (48.000 nam"#ených hodnot) 
pro univerzální použití 
(vstup pro signál TTL, p#ipojený kabelem)

Technické údaje:
M'(icí rozsah: 0 ... 30000 impuls! / cyklus

Rozlišení: 1 impuls

Cyklus: 2 s až 5 h, voln" nastavitelný pomocí
software GSOFT40K

Zobrazovací 
rozsah:

-1999 do 9999 7íslic 
voln" nastavitelný

Desetinná te"ka: volitelná pozice

Vstupní signály:

    EASYLOG 
40IMP/S:

pasivní izolovaný spínací kontakt

    EASYLOG 

40IMP/T:

aktivní signál TTL

(vstup loggeru není gal. odd'len od sb'rnice EASYBus)

Rozlišení displeje 
a pam'ti:

1 7íslice

P(esnost: 7as cyklu ±50 ms

Displej: 10 mm vysoký LCD

Interval záznamu: odpovídá cyklu

Kapacita pam'ti: 48.000 nam"#ených hodnot

Doba záznamu: 500 dn! (p#i intervalu 15 min.)

Životnost 
baterie:

~ 6 rok!, (bez proudu spínacího kon-
taktu, p#i intervalu 15 min)

Pracovní teplota: -25 ... +60 °C

Skladovací 
teplota:

-30 ... +70 °C

Rozhraní: EASYBus, 3 pól. miniaturní konektor, 
pot#ebný p#ipojovací kabel EBSK01 
není sou7ástí dodávky (viz strana 99)

Pouzdro: 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (d x š x v)
bez p#ipojovacího kabelu a konektoru, IP65

Elektrické 
p(ipojení: 

(pro vstupní signál) ~ 0.5m p#ipojovací 
kabel, volné konce vodi7!

Elektromagnetická 
slu"itelnost 
(EMC):

EASYLOG odpovídá p#edpis!m pro elektro-
magnetickou slu7itelnost (2004/108/EG), 
splNuje EN61326
(p#íloha A, t#ída B), p#ídavná chyba: < 0,5%

Volby:

-  DBK: 
baterie s dvojnásobnou kapacitou
doporu7ena p#i krátkém intervalu záznamu

-  ALARM: 
p#ídavný poplachový výstup, otev#ený kolektor, 
4 pól. miniaturní konektor zabudovaný (IP65)          
v pouzd#e p#ístroje, v7etn" p#ipojovacího kabelu 
1m, max. spínací výkon: 28V, 50mA

logger teploty pro dohled nad výrobními prostory,
servrovnami a chladírenskými objekty

EASYLOG 40K
logger teploty (48.000 nam"#ených hodnot) pro libovolné použití, s pevn" p#ipojenou jímkou sníma7e

EASYLOG 40KH
logger teploty (48.000 nam"#ených hodnot) pro libovolné použití, externí sníma7 p#ipojený kabelem

EASYLOG 40KH-E300 
logger teploty (48.000 nam"#ených hodnot) pro libovolné použití, 
externí sníma7 p#ipojený kabelem, zvýšený m"#icí rozsah (rozlišení 0,1 °C)

EASYLOG 40KH-E600
logger teploty (48.000 nam"#ených hodnot) pro libovolné použití,  
externí sníma7 p#ipojený kabelem, zvýšený m"#icí rozsah (rozlišení1 °C)

EASYLOG 40KH-GOF
logger teploty (48.000 nam"#ených hodnot) pro libovolné použití, 
s povrchovým sníma7em pro montáž na potrubí

logger impulsY

modul E.A.S.Y.Bus

modul E.A.S.Y.Bus

Technické údaje:
M'(icí rozsahy: 

   EASYLOG 40K: -30,0 ...   60,0 °C 

    EASYLOG 40KH: -50,0 ... 150,0 °C

    EASYLOG 40KH-E300: -50,0 ... 300,0 °C

    EASYLOG 40KH-E600: 0 ... 600 °C

    EASYLOG 40KH-GOF: -50,0 ... 150,0 °C

zvláštní m"#icí rozsahy viz volby

Pracovní rozsah 
(elektronika):

-30 ... +60 °C

Rozlišení displeje 
a pam'ti:

0,1 °C pop# 1 °C (podle typu)

P(esnost (p(i jmenovité teplot' = 25 °C):

   EASYLOG 40K: ±0,5 °C

    EASYLOG 40KH: ±0,5 °C

    EASYLOG 40KH-E300: ±0,5 °C ±0,2 % z MH

    EASYLOG 40KH-E600: ±1 °C ±0,2 % z MH

    EASYLOG 40KH-GOF: ±0,5 °C ±0,2 % z MH

Senzor: Pt1000 (2-vodi7)

-  provedení 40K: 
(viz obrázek výše)

jímka sníma7e z um"lé hmoty, Ø7mm, ~ 
30mm dlouhá, pevn" spojená s p#ístrojem 
(p#i objednání s kal. protokolem WPT3:  
nerezová jímka Ø5 mm, ~ 60 mm dlouhá)

-  provedení 
40KH: 

(viz obrázek výše)

jímka sníma7e z oceli V4A, Ø 5mm, ~ 
50mm dlouhá, ~ 1m silikonový kabel    
s kabelovou pr!chodkou pevn" p#ipo-
jen k p#ístroji

-  provedení 
40KH-E300:  
(bez vyobrazení)

jímka sníma7e z oceli V4A, Ø 3mm, 
~100mm dlouhá, kabelový nátrubek 
Ø 5 x 50mm, ~ 1m kabel se skelnou 
izolací a s kabelovou pr!chodkou 
pevn" p#ipojen k p#ístroji

-  provedení 
40KH-E600: 
(bez vyobrazení)

jímka sníma7e z oceli V4A, Ø 3mm, ~ 
100mm dlouhá, ohebný pláš[ový sní-
ma7, kabelový nátrubek Ø 5 x 50mm, 
~ 1m silikonový kabel s kabel. pr!chod-
kou pevn" p#ipojen k p#ístroji

-  provedení 
40KH-GOF:
(bez vyobrazení)

samolepící povrchový sníma7 teploty 
se silikonovým oplášt"ným (typ GOF 
115 Pt1000 - viz strana 138) ~ 2 m 
dlouhý kabel s izolací PFA, pr!chodkou 
pevn" p#ipojen k p#ístroji

jiná provedení sníma"Y na dotaz

Displej: 10 mm vysoký LCD

Interval záznamu: 2 s až 5 h, voln" nastavitelný pomocí 
software GSOFT 40K

Kapacita pam'ti: 48.000 nam"#ených hodnot

Doba záznamu: 500 dn! (p#i intervalu 15 min.)

Životnost baterie: ~ 6 rok! (p#i intervalu 15 min)

Pracovní teplota 
(elektronika):

-30 ... +60 °C

Skladovací 
teplota:

-40 ... +70 °C

Rozhraní: EASYBus
3 pól. miniaturní konektor, pot#ebný 
p#ipojovací kabel EBSK01 není 
sou7ástí dodávky (viz strana 99)
Upozorn'ní: pomocí odpovídajícího 
komunika7ního konvertoru lze p#ipojit 
až 120 logger! na jedno rozhraní 
RS232 nebo USB Vašeho PC 

Pouzdro: 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (d x š x v)
bez sníma7e a konektoru, IP65

Elektromagnetická 
slu"itelnost 
(EMC):

EASYLOG odpovídá p#edpis!m pro elektro-
magnetickou slu7itelnost (2004/108/EG), 
splNuje EN61326
(p#íloha A, t#ída B), p#ídavná chyba: < 0,5%

Schválení: ^SN EN 12830 

Volby:

-  DBK: 
baterie s dvojnásobnou kapacitou, doporu7ena 
p#i krátkém intervalu záznamu

-  ALARM: 
p#ídavný poplachový výstup, otev#ený kolektor, 
4 pól. miniaturní konektor zabudovaný (IP65) v 
pouzd#e p#ístroje, v7etn" p#ipojovacího kabelu 
1m, max. spínací výkon: 28V, 50mA

-  AFK: 
odpojitelný sníma7, 4 pólový konektor zabudova-
ný do pouzdra p#ístroje (IP65), v7etn" montáže 
odpovídajícího konektoru na kabel sníma7e

-  SMB: 
zvláštní m"#icí rozsah libovoln" volitelný mezi 
-200...+600°C, pot#ebné p#izp!sobení sníma7e tep-
loty není v této volb" zahrnuto a je ú7továno zvláš[
Upozorn'ní: 
pro m"#icí rozp"tí <400°C (nap#. ± 200,0°C) je 
možné rozlišení 0,1°C, u vyšších m"#icích rozsa-
h! je k dispozici pouze rozlišení 1°C

-  WPT3
výrobní kalibra7ní protokol 
(nelze pro ...40KH-GOF)
(kalibra7ní body: -20°C / 0°C / +60°C (pro ...40K) 
pop#. -20 °C / 0 °C / +70 °C (pro ...40KH)

V SOULADU

S PgEDPISEM 92/1/EWG

PRO HLUBOCE ZMRAZENÉ POTRAVINY

PRO MlgENÍ SPOTgEBY

MlgENÍ PRnTOKU,

POoÍTÁNÍ KUSn, ATD.


