
π	 Einföld	og	ódýr	uppsetning

π	 Hjálpar	þér	að	uppfylla	kröfur	reglugerða	um	
hitaeftirlit	með	matvælum

π	 Sparar	tíma	við	hitamælingar

π	 Stillanleg	mörk	fyrir	aðvaranir

π	 Sjálfvirkar	skýrslur

π	 Upplýsingar	birtar	sem	gröf	eða	töflur

π	 Fylgist	með	nokkrum	stöðum	samtímis

π	 Ýmsar	gerðir	nema	fyrir	mismunandi	aðstæður

π	 Einstaklega	gott	til	að	fylgjast	með	vöru	á	hreyfingu.

Vandamál?
π	 Hefur	þú	misst	dýran	lager	vegna	kælis	eða	frystis	sem	

bilaði?
π	 Gleymir	þú	stundum	að	skrá	hita	eins	og	reglugerð	

kveður	á	um	að	þú	gerir?	
π	 Langar	þig	að	auka	gæðin	og	skjala	þau	á	sjálfvirkan	

hátt?

Lausnin	þín!
PiGuard-2000 hitaeftirlitskerfið er lausn fyrir þig. Það er 
einfalt að setja kerfið upp. Með einu litlu gati í fyrsti, kæli eða 
hitaskáp og spjóti með nema er hægt að fylgjast með hitanum.
Kerfið er þráðlaust og ekki þarf að leggja leiðslur.

Ýmsar	gerðir	nema
PiGuard hitanemar fást í ýmsum gerðum.
Með spjóti er hægt að fylgjast með hitastigi í geymslu í 
gegnum lítið gat.
Lítill hnúður er hentugur fyrir opnar geymslur eða til þess að 
fylgja matvælum á ferðalagi.
Hægt er að nota sveigjanlegan vír í sérstökum tilfellum.

Notkun
Kælar og frystar í matvælaiðnaði, lyfjageymslur, vöktun 
hitastigs í vinnslusölum matvælafyrirtækja, vöktun hitastigs 
í fiskiskipum, loftræstingar, iðnaður t.d. jarðvegsgerð og 
ylræktun.

Rauntíma	birting
Þegar PC tölva keyrir On-Line-Monitor forrit birtast gögn á skjá 
um leið og þau eru mæld.

Öruggar	mælingar
Ef PC missir afl, t.d. við straumleysi, skrást allar upplýsingar í 
nemana. Þegar PC tölva er ræst aftur skila gildin sér sjálfvirkt í 
hana. Þetta þýðir aukið gagnaöryggi. Hægt er að fá rekjanlega 
kvörðun á nemana.

Sjálfvirkar	skýrslur
Einfalt er að búa til skýrslur fyrir mánuðinn og prenta. Bæði er 
hægt að sýna gögnin sem ferla eða sem tölur í töflu. Hægt er 
að færa gögnin í önnur forrit til frekari greiningar. 

 



Sjálfvirkar	viðvaranir
Kerfið getur fylgst með ef hiti fer út fyrir skilgreind mörk og ef 
það vantar mæligildi. Villa er sýnd á skjá, skráð í gagnagrunn 
og mögulegt að senda sem tölvupóst, t.d. í farsíma.

Vefur	og	tvöfalt	öryggi
Gögn eru skráð á tölvu notanda.  Auk þess er hægt að velja að 
skrá gögnin á öruggan þjón á Netinu. Þetta gerir notandanum 
kleift að skoða gögnin hvaðan sem er úr heiminum. Þjónninn 
vaktar tölvu notandans og getur látið vita ef gögn vantar. 
Þannig er gagnaöryggið tvöfalt.

Geta

Mælisvið: –55 til +125 [°C]

Upplausn: 0,06 [°C]

Nákvæmni: 0,5 [°C]

Lífitími rafhlöðu: 1 ár miðað við söfnun á 15 mínútu fresti

Söfnunartíðni: 1 mæling á 15 mínútna fresti (stillanlegt frá 
1 sekúndu til 9 klst.)

Hámarks fjöldi sýna sem 
geymdur er í nema: 350.000 stk

Mesta fjarlægð nema fyrir 
rauntímabirtingu: 150 [m]

Viðbragðstími: 1 mínúta (stillanlegt frá 1 sek. til 9 klst.)

Mestur fjöldi nema í kerfi: 10 (fleiri nemar geta verið í kerfi ef lengri 
viðbragðstími er notaður)

3 tegundir nema: spjót, hnúður og vír

Kröfur til PC-tölvu:  1 USB port, internet tenging og Windows 
XP eða nýrra.

Nánari upplýsingar:
Pi Technology
Eiðistorgi 17

170 Seltjarnarnes
Sími: + 862 2119

email: pitemp@pitemp.com
www.pitemp.com
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