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LIBERO PDF Logger. Monitoring van cryogene  
temperaturen.

LIBERO PDF Logger.

De LIBERO PDF Logger biedt onafhankelijke temperatuurmeting voor cryogene vaten. Alle data is      
electronisch beschikbaar, zonder benodigde software of hardware. De LIBERO geeft een PDF rapport van de 
geregistreerde gegevens met statistieken en temperatuurgrafieken op basis van interval en tijdsduur. Het 
enige wat u hiervoor hoeft te doen is het inpluggen van de PDF Logger in een USB poort. 

De datalogger kunt u gebruiken tijdens het transport van biologisch materiaal. Tijdens het vervoer met een 
dryshipper wordt de logger met een RVS beugel bevestigd op de bovenkant van het deksel. De tempera-
tuursensor wordt door het piepschuim deksel gehaald zodat deze aan de onderkant van het deksel naar bin-
nen gebogen kan worden. Op deze manier bevindt de sensor zich in het midden en bovenste deel van het 
vat waardoor de temperatuuruitlezingen het meest nauwkeuring zijn. Ook voor stationaire vaatjes is de log-
ger geschikt. Aan de sensor wordt een lange kabel bevestigd naar de logger, die in een houder aan de muur 
is bevestigd. De houder kan uitgerust worden met zowel een akoestisch als visueel alarm.

Eigenschappen van de LIBERO PDF Logger zijn: 
•  Automatische PDF Generator ingebouwd. 
•  Single & Meervoudige versies. 
•  Geheugen: 16.000 temperatuur meetpunten. 
•  Hoge nauwkeurigheid: +/- 0,2 °C (afhankelijk van het bereik). 
•  Groot, multifunctioneel LCD-display. 
•  Alarm: 2 grenswaarden of 5 alarmen. 
•  Alarm indicator en externe Alarm Output. 
•  Gedetailleerde evaluatie van de ruwe data mogelijk met gratis elproVIEWER software.

Gebruik

Eigenschappen

 
Gegevens

 
Eenheid

 
Ti1-D

 
TE1-PS

 
TE-1PY

 
TE-1P

Gebruik product Droogijs LN2 LN2 LN2
Levensduur dagen 100 100 400 1095
Versie Single use Single use Multiple use Multiple use
Meetbereik °C -80 - +70 -200 - +200 -200 - +200 -200 - +200
Log interval minuten 1 1 1 5
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Omschrijving

 
Artikelnummer

LIBERO PDF Logger Ti1-D, single use (100 dagen) 7313193
LIBERO PDF Logger Te1-PS, single use (100 dagen) 7313194
LIBERO PDF Logger Te1-PY, multiple use (400 dagen) 7313195
LIBERO PDF Logger Te1-P, multiple use (3 jaar) 7313196
LIBERO Cryo Probe ML D=3mm, lengte 300mm, kabel 50mm 7313198
LIBERO Cryo Probe ML D=3mm, lengte 370mm, kabel 100mm 7313187
LIBERO Cryo Probe ML D=3mm, lengte 200mm, kabel 50mm 7313188
LIBERO Cryo Probe ML D=3mm, lengte 450mm, kabel 150mm 7313189
LIBERO Cryo Probe flexibele kabel 300mm (stationaire opstelling) 7313190
LIBERO RVS beugel met klemmen 7313197
LIBERO muurhouder met alarmen 7313192
LIBERO USB connector voor TE1-x 7313191
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RVS beugel.Datalogger TE1-P.

Temperatuursensor.

Muurhouder met alarmen.


