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Saf-T-Log HACCP Termometer måler, lagrer, laster ned og printer ut rapporter.           

Ingen flere papirruller eller kompliserte håndholdte datamaskiner, Saf-T-Log er like enkel å 

bruke som ditt nåværende termometer.  

Inkludert med termometeret er Windows® programvare hvor man kan lagre (opptil) 100 

forskjellige målepunkter som ofte brukes. Man kan også legge inn 25 forskjellige unike 

brukere. Hvert målepunkt kan inkludere høy/lav temperaturgrense som gir brukeren 

beskjed dersom noe er galt. Når kontroll-listen er klar kan den lagres, videresendes med e-

post til andre brukere eller lastes opp på en annen Saf-T-Log enhet. 

For å begynne å logge er det bare å bla til riktig målepunkt og trykke på «rec» knappen på 

termometeret. Når målingene er tatt, kobler man bare opp mot pc så lastes rapporten opp 

og arkiveres automatisk. Rapporten er låst slik at den ikke kan bli endret. 

Saf-T-Log kan brukes med forskjellige utbyttbare termopar “K” følere.                                                          

Instrumentet er laget i robust IP66/67 vanntett hus. Måleområde fra -100 til + 1372 ºC, 

avhengig av hvilken føler man bruker. I tillegg er det lys i displayet og en 

kalibreringsfunksjon. Med en nøyaktighet på ±0,4 ºC dekker instrumentet de fleste krav til 

nøyaktighet. 

Vi har et stort utvalg av termopar “K” følere som kan benyttes med Saf-T-Log.                 

Se eget datablad for “K” følere. 

Saf-T-Log representerer total innovasjon fra produsenten ETI, ingen andre tilsvarende 

systemer gjør samme jobb like enkelt og til samme pris!  

 

Spesifikasjoner Saf-T-Log 

Måleområde -100 to 1372 °C 

Oppløsning 0.1 °C 

Nøyaktighet ±0.4°C ± 0.1 % av avlest verdi 

Batteri 3 x 1.5 volt AAA 

Levetid batteri  >500 timer 

Sensor type Termopar K 

Display 15mm LCD 

Dimensjoner 32 x 71 x 141mm 

Vekt 220 gram 

Gratis sporbart kalibreringssertifikat medfølger  
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Hvordan virker det? 

Steg 1: Lag din egen sjekkliste 

Med Saf-T-Log Windows verktøy setter du opp en sjekkliste som lastes ned til instrumentet. 

Lag så mange sjekklister du trenger, lagre dem på pc’en og videresend til eventuelle andre 

kontakter via e-post. Før opp inntil 100 kontrollpunkter og inntil 25 forskjellige brukere.   

Du kan nå velge hvilken sjekkliste du skal bruke når du synkroniserer mot din Saf-T-Log. 

 

 

 

 

 

Steg 2: Bruk din Saf-T-Log 

Når du har lastet ned sjekklisten, lagres avleste verdier med lokasjon, bruker, dato og 

klokkeslett. Man kan lagre inntil 1000 verdier før opplasting er nødvendig. Koble til en 

passende termopar «K» føler og lagre verdier enkelt ved å trykke på rec tasten. Bla enkelt 

gjennom sjekklisten ved bruk av opp/ned tastene. 

Saf-T-Log displayet viser gjeldende kontrollpunkt som skal måles, samt høy/lav 

temperaturalarm og «pass» eller «fail». 

 

 

 

 

 

Steg 3: Lagre verdier / print ut rapporter 

Når instrumentet igjen er koblet opp mot pc via USB kabelen, skjer alt automatisk. Lagrede 

verdier arkiveres og en rapport genereres. Alt du trenger å gjøre er å skrive ut rapporten på 

din printer. For avanserte brukere kan utbedringstiltak eller et notat legges til og lagres. 

 

 

 

 

 

Steg 4: Rapport genereres automatisk 

Saf-T-Log eliminerer håndskrift! Rapporter opprettes automatisk når den håndholdte kobles 

til PC. Resultater utenfor grenseverdier er uthevet slik at det er enkelt for bruker å finne feil 

og gjøre utbedringstiltak eller notater. Rapporten arkiveres elektronisk for rask 

tilbakekalling under revisjoner eller skrives ut til papirarkiver. Data er lagret som et låst 

PDF-format slik at måleresultater ikke kan endres. 

 

 

 

 

 


