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DATA LOGGER TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Cihaz sıcaklıkta çift sensör, tek okumaya sahip olmalıdır. Yaniı cihazın harici sıcaklık sensörü
takılı olmadığında, kendisi ortamın sıcaklık kayıtIarını yapmalıdır. Harici sıcaklık sensörü
takıldığında ise; sadece sensörünün olduğu yerin sıcaklık takibini yani kaydını yapabilmelidir.
Nemi ise kablosu ile değil, kendi yapısı ile ölçmelidir

2. Dijital ekana sahip olmalıdır.
3. Cihaz ekranmda durum ekranı, kayıt kapasitesi ekranı, zaman ekanı, tarih ekranı, maksimun

ve minimum sıcaklık ve nem görünmelidir.

4. Alt ve üst limitlerde sesli alarm kurulabilmelidir.
5. Alarm kurulan değerler aşıldığındai sesli alarm dışında, durum ekranında aşağı ve yukarı oklar

çıkmalıdır.
6. Dunım ekranın da görülen sırasıyla sıcaklık ve nem değerleri; o anki oratamın sıcaklık ve nem

değerleri olmalıdır.
7. Ekranda "Log" yazan bölümde cihazın kaydettiği veri adedi görünmelidir.

8. "Time" ekanı saat ve dakikayı göstermelidir. Bir sonraki ekranda tarih görünebilmelidir. "M"
ay, "D" ise günü göstermelidir.

9. _20'C ve +70 "C sıcaklık aralığı ve %0-100 nem aralığında ölçüm yapmalıdır.
l0. l5 dk ölçüm aralığında pil ömrü bir yılolmalıdır.
ll. l0 saniye i\e24 saat aralığında ölçüm sıklığı ayarlanabilmelidir.
l2. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti (+/_0.1C) olmalıdır.
l3. Nem ölçüm hassasiyeti 0/o l olmalıdır.
14, l6.000 okuma hafıza alanı olmalıdır.
l5. Cihazın bilgisayar arayüz pragramından, kaydettiğimiz veriler ile ilgili grafik ve rapor

dökümleri incelenebilmelidir. Veriler bilgisayara Excell, Word. PDF veya TXT tbrmatında

bilgisayara kaydedilebilmelidir.
l6. Cihaz ile beraber yazılım CD'si. USB ara kablosu, l metrelik harici sensörü ve pili cihaz ile

beraber teslim edilmelidir.
l7. Cihazın pil durumu ekanda görünmelidir.

l8. Pil durumu renkli göstergelerle gösterilmelidir.
l9. Cihaz teslim tarihinde itibaren en az2 yıl garantili olmaltdır.
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lsl VE NEM Örçın ciHAzl TEKNiK şıRrıvavrsi

ı. Ci]üAZDiİTALOLMALIDIR.
2. CIHAZLCD EKRAN OLMALIDIR.
3. SICAKLIK öLÇüM ARALIĞI -20C - 50 C OLMALIDlR.
4. sIcAKLlK HASSASiYETi (+ /- 0.1 C ) oLMALl
5. NEM ÖLÇÜM aneı-ıĞı %o20 -o/o70 OLMALIDIR.
6. NEM öLÇüM HASSASiYETi % l OLMALIDIR.
7. ISI VE NEM iÇiN AYzu MAX / MiN ALARM ARALIĞI OLMALI SAAT FoNKSiYoNU

oLMALIDIR.
8. Güç KAYNAĞI l X 1,5 V (AAA) PİLLERıE çALIŞABİLiR oLMALlDlR.
9. EN AZ 30 GüNLüK HAFZA KAPASiTESİNE SAHİP OLMALIDıR.
ı0. citIAZIN TEPKi SüRESİ l0 SN OLMALIDIR
l l. CiH]AZ DUvAIıA ASILABıLMELİDİR VE MASA ÜSTIINDE AYAKLARI VASITASI

İLE KoLAYCA KULLANILABiLiR OLMALIDIR. BUZDOLABI lst ÖLÇER
OLARAKDA Kı.,I-LANILABiLMELİDiR.

12. CiHAZLAR TESLiM TARiHiNDEN iTİBARİN EN AZ 2 YIL GARANTiLi OLMALıDıR
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