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Özellikle aşı ve ilaç dolapları gibi sıcaklığın yakından takibinin 
gerektiği yerler için tasarlanmıştır.

Yapılan ölçümler uzaktaki bir merkeze online olarak
gönderilerek izlenirliği sağlanır. Aynı  zamanda
dahili SD card belleğine de loglanır.

§ Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerde 
belli bir sıcaklıkta tutulması gereken 
tıbbi malzemenin sıcaklığının izlenmesi

§ Server odalarında sıcaklık ve nem izleme
§ Sıcaklık ve nemin belli sınırlar içinde 

kalmasının gerektiği imalathaneler ve 
depolama alanları

§ Soğuk hava depoları
§ Gıda depoları
§ Marketlerin soğutulmuş gıda saklama 

alanları
§ Tohum depoları
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Teknik Özellikler:

§ İletişim arayüzü: Ethernet ve/veya GPRS
§ Standart alarm izleme merkezlerine SIA formatı ile alarm ve arıza bilgileri iletilir. Ayrıca veri merkezlerine 

periyodik olarak sensör ve durum mesajları iletilir. 
§ 2 (1 asıl, 1 yedek) alarm izleme merkezi, 2(1 asıl, 1 yedek) veri merkezini destekler 
§ Elektrik kesilmelerinde 12 saat süre cihazı besleyecek kapasitede, dahili Li-ion şarjlı pil
§ 2x20 karakter, arkadan aydınlatmalı, Türkçe LCD ekran
§ Üzerindeki tuş takımı ile izleme ve ayarlama işlemleri yapabilme imkanı
§ Bir adet kuru kontak girişi (Örneğin buzdolabı kapağının açık olduğunu tespit etmek üzere manyetik kontak 

bağlanabilir.) İzleme merkezine bilgi gönderimi, loglarda yer alma
§ Bir adet uzaktan kontrol edilebilen kuru kontak çıkışı
§ Dahili buzzer
§ Enerji, arıza ve alarm durumları için LED göstergeler
§ Sıcaklık ve nem değerlerinin alt ve/veya üst limitlerin dışına çıması durumunda alarm verme özlelliği
§ GPRS olan modellerde SMS ile bilgilendirme*
§ Otomatik tarih saat alma özelliği
§ Kayıtları, SD kartı çıkararak veya cihazı USB ile bilgisayara bağlayarak alma imkanı
§ Uzaktan değiştirilebilir ayarlar
§ Sahada yazılım güncelleme olanağı
§ 5V, standart micro USB besleme (Android, akıllı telefon şarj cihazı)
§ 2m'lik konnektörlü sensör kablosu ile rahat montaj
§ Sıcaklık sensörü: -10ºC - 85ºC, +/-0,4ºC doğruluk
§ Nem sensörü: 0 - 80% RH, +/- %3 doğruluk
§ Ölçüler: 130,5 x 150,5 x 27mm

Ethernet

Kuru kontak çıkışları

Not: Görsellerdeki cihaz çizimleri birbirleri ile gerçek orantılı 
değildir. Ebat karşılaştırması için belirtilen ölçüler dikkate 
alınmalıdır. 

SD kart

Sensör

Mikro USB

SIM kart*
STL-2

27mm

130,5mm

Sensör35mm

35mm 17mm

50mm 20,3mm

150,5mm

İNOMES Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Turgut Özal Bul. No:150 Kat:1-2 34775 Şerifali / Ümraniye / İstanbul    Tel:+90 216 466 36 10  Faks:+90 216 466 36 12 

www.inomes.com.tr


