tempmate.®-GS
Gerçek zamanlı Sıcaklık ve Nem veri kaydedici
Led durum göstergesi ve konum takibi hepsi bir arada

Soğuk Zincir İzleme 4.0 ile
online takip edin
olumsuz süprizlerle karşılaşmayın
Veri: Gerçek zamanlı izleme ile
tüm veriler elinizde
Sensörler: HQ-Sensörler,
konum ve GSM bağlantısı
Başlama: Kullanım için hazır halde,
Cloud üzerinden uzaktan ayarlanabilir.
www.rst-elektronik.com

Bütün tedarik zincirini, uçtan uca izleyin

Global GSM bağlantısı
gerçek zamanlı izlemeyi sağlar

Basit Yapılandırma
Önceden yapılandırılmış
parametreler ihtiyaçlarınızı
karşılamıyor ise;
tempmate.® Cloud'da birkaç tıklama
ile ayarlanabiliyorlar.

Programlanabilir uçuş modu sayesinde,
tempmate.®-GS uçaklarla nakliye için de kullanılabilir.
Sinyal modunda GSM bağlantısı olmadığından
Uçakta olmasına rağmen
veri kaydı hala etkin durumda kalıyor

Hepsi bir arada
Gizli ek maliyetler olmadan
"kaygısız" bir çözüm: donanım,
Bulut erişimi, SIM çipi (dünya çapında)
kapsama alanı *) ve veri paketi hepsi
ﬁyata dahil.

Tempmate.®-Cloud
yardımıyla malların durumunu
rahatça ve güvenilir bir şekilde
herhangi bir yerden kontrol edin.

Gerçek Zamanlı İzleme

GSM ve Cloud desteğiyle,
mallarınızın durumunu istediğiniz
zaman kontrol edebilirsiniz.
Son derece hassas sensörlerin
yardımı ile sıcaklık, nem, ışık etkisini
izlemek isteyip istemediğinize
bakılmaksızın alarm mesajları
derhal gönderilir.

Kehanet Uyarısı

Çeşitli alarm limit değerlerinin
akıllı ayarlarıyla,
negatif eğilimler çok geç
olmadan tespit edilebilir
ve elimine edilebilir

Dünya Çapında Geçerli *

Yerleşik SIM kart ile,
sözleşme süresi olmadan tamamen
esnek olan ve ayrıca veri hacmi
dahil olan dünya çapında GSM
bağlantısı sağlar.
Sürekli canlı izleme garanti edilir.

Geniş Uygulama Alanı
Çeşitli sensörlerin ve yüksek kalitedeki
bileşenlerin yardımıyla kaydedici,
yalnızca çevre değişkenlerini yüksekbir doğrulukla ölçmekle kalmaz
aynı zamanda bir paket açıldığında
veya düşürüldüğünde de bir bildirim
gönderir.
Cihaza güvenin ve mallarınızın
mükemmel bir durumda teslim
edileceğinden emin olun.

Bütün Tedarik Zincirinin Uçtan-uca İzlenmesi
Tempmate.®-GS ile sevkiyatın
yapılmasından hemen sonra
eşzamanlı olarak gerçek zamanlı
ürünlerinizi izleyebilir ve aynı
zamanda tüm ilgili ölçüm verilerinin
bir kaydını tutabilirsiniz. Bu, sıcaklık
ve nem sınır değerlerinin gözlem-

lenmesini sağlar. Işığın (ör. Bir paket
açıldığında) veya darbe (ör. Malların
düşürülmesi) gerçekleşmesi
halinde, bunlar da kaydedilecek ve
alarmlar gerçek zamanlı olarak
gönderilecektir. Konum GSM
üzerinden de izlendiğinden, işlem-

ler zamanında yapılabilir. Cihazlar,
tempmate.®-Cloud yardımıyla gerçek zamanlı olarak rahatlıkla
yapılandırılabilir, yönetilebilir ve
izlenebilirler.

Benzersiz

En Son Donanım ve En Güncel Teknoloji
Konum

GSM lokalizasyonu ile
cihazın konumu daima
Cloud'da(Bulut) görülebilir

Daima Güncel

Başlamadan sonra direkt
olarak yeni bir yazılım kurulup
kurulmadığı kontrol edilecektir.
Cihazın kaç yaşında olmasına
rağmen, yazılım her zaman
güncel olacaktır.

NFC Anten

Gömülü NFC-Chip, akıllı bir telefon
veya NFC okuyucu (isteğe bağlı) yoluyla
geleceğe yönelik bağlantı sunar

Akıllı Güç Yönetimi

Akıllı güç yönetimi, buzlanma
sıcaklığında (-30 ° C'ye kadar)
veya yüksek ısıda
(+ 70 ° C'ye kadar) bile, standart
ayarlarla 90 günlük pil ömrünü
garanti eder. Dahası,
entegre piller hava yoluyla
nakliye için optimize edilmiştir.

Durum LED'leri

Mevcut aygıt durumu,
Bulut olmadan bile üç durum LED'inin
(kırmızı, yeşil ve mavi) yardımı ile
kontrol edilebilir.

Akıllı Düğme

Akıllı düğme basınca duyarlıdır
ve yanlışlıkla başlamasına / durmasına engel olur.

Dünya Çapında Mevcut *
Gömülü Dört bantlı modem,
dünya çapında* bağlantıyı
garanti eder. Ek olarak
veri kaydedicisinin ölçüm
değerleri, bir konum kaydedilir
ve Hücre Kimliği yardımıyla
iletilir.

Self-Calibrating Digital Sensor
Thanks to an embedded heating element, the
hybrid sensor for temperature and humidity
is able to create its own reference in order to
calibrate itself. Therefore, subsequent calibration will be not necessary. As a result will
be unprecedented and long-lasting accuracy!

tempmate.®-HQ-Combi-Sensor
Tempmate.®-GS'nin çekirdeği, sıcaklık ve nem
sensörü kombinasyonudur ve hassas mallar
için maksimum kontrol ve güvenliği garanti eder.

Işık sensörü

Herhangi bir ışık değişikliği,
örneğin paket açılmışsa algılanacaktır.
Bu, ürün korsanlığını önler ve ışığa
duyarsız ürünler söz konusu olduğunda
bir alarm verilmesini sağlar

Sıcaklık ve nem

Harici yüksek performanslı sıcaklık / nem sensörü ortam sıcaklığını
± 0.2 ° C hassasiyetle ölçer.
Sensörün etrafındaki en uygun hava dolaşımı, maksimum doğruluk
ve hızlı yanıt süreleri sağlamaya yardımcı olur.

Darbe

Hasarların akıllı etki tespiti kullanılarak önlem alınması sağlanır.

* İhtiyaç halinde kapalı ülkelerin tam listesi mevcuttur.

Geniş Uygulama Alanları
tempmate.®-GS, malınızı hava, deniz
veya yol ile gönderdiğinize bakılmaksızın
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Kehanet Uyarısı

Bir alarm, ayarlanan sınırlar aşıldığında
gerçek zamanlı olarak çalışır. Zamanda
tepki edin ve malları kurtarın!
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tempmate.®-GS &
tempmate.®-Cloud: Real-Time
Cold Chain Monitoring 4.0
tempmate.®-GS, nakil esnasındaki
gerçek zamanlı izleme olanağı
sunmaktadır.
Alman mühendisliğinin birleştirdiği
ve onayladığı üstün teknoloji bu
yenilikçi ve güvenilir cihazın temelini oluşturuyor. Buna "Soğuk Zincir
İzleme 4.0" diyoruz. Tempmate.®-GS ile zamanında müdahele

edebilir ve mallarınızı çok geç
olmadan kurtarabilirsiniz! Gerekirse
malların kaybedilmesine rağmen bir
teslimat süresinin dolması için
malların değiştirilmesi kısa sürede
organize edilebilir. Kaybolan veya
hasar görmüş sevkiyat zamanında
yerinde olabilir ve sorumlu açıkça
tanımlanabilir. Bu nedenle, tesli-

matlarınıza garanti verebilirsiniz.
İlgili tüm ölçüm verileri tempmate.®- Cloud kullanılarak sürekli
kaydedilebilir. Kaydedilen veriler bir
bağlantı veya bir e-posta yoluyla
başkalarıyla kolayca paylaşılabilir.
Geniş Kullanım Alanları vardır.
tempmate.®-GS, malınızı hava,
deniz veya karayolu ile

gönderdiğinize bakılmaksızın
kullanılabilir. Gıdaları, ilaçları,
hassas elektronikleri veya sanat
eserlerini izlemek isterseniz, tempmate.®-GS gereksinimlerinize
uyacak şekilde ideal bir şekilde
ayarlanabilir. Ek yazılım gerekli
değildir sadece İnternet erişimi olan
bir web tarayıcısı. Verileriniz üçüncü

taraﬂarın erişimine karşı güvenli bir
şekilde korunur ve Buluta kaydedilir.
Veri tabanları, Avrupa Birliği Veri
koruma ve veri bütünlüğü düzenlemelerine uyulmaktadır - maksimum
güvenlik sunuyoruz. İlave bir "gizli"
ücret olmadığı için masraﬂarın tam
kontrolü altında kalırsınız. Cihazınızı
sabit ücretli bir ﬁyata satın alırsınız.

Bulut, mobil veri, alarmlar ve tüm
fonksiyonlar dahildir. Sevkıyatınızı
nereye göndermek istediğiniz
önemli değil, tempmate.®-GS'nin
dünya genelinde kullanıma hazır
olduğundan emin olabilirsiniz.

www.rst-elektronik.com

Akıllı Tuş

Uyarı ve Durum Ledleri

Sensör Portu
Etiket Bilgisi
QR-Code

Ekstra anten bağlantısı
(İsteğe bağlı)
Işık Sensörü

NFC-Anteni

T-rH-Sensör

Durum Ledleri

Ön Taraf

Arka Taraf

Temel Kullanım

01 Önceden yapılandırılmış 02 Sevkiyatınıza

aktif tempmate.®-GS ekleyin.

ve kullanıma hazır

03 . tempmate ®-Cloud ile

04 Tüm ayrıntılarla birlikte

gerçek zamanlı izleyin

ﬁnal Raporlarını kontrol et

Teknik Özellikler
Kaydedici Tipi

Tek Kullanımlık

Koruma Sınıfı

IP67

Sıcaklık Ölçüm Aralığı

- 30°C ile +70°C aralığı

Ölçüleri

113/59/24 mm (l/w/h)

Sıcaklık Doğruluğu

±0.2°C (–25°C/+60°C), diğer aralıklar ±0.5°C

Kütlesi

132g

Ölçüm Hassasiyeti

0.1° C

Sertifikaları

CE, EN12830, EMC, RoHS

Veri Depolama Kapasitesi

Max. 15,600 Kayıt

Onay Belgesi

Bulutta PDF olarak mevcut

Nem

0 to 100%rH / Doğruluk [0..90%rH]
< ±2.5%, [90%..100%] < ±3.5%

Yazılımı

tempbase.®-C Cloud

Çözünürlük Nemi

1%

Rapor Üretim Şekli

Bulutta gerçek zamanlı alınabilir

Ortam Işığı

0 to 16000lx / Doğruluk < 10%

Şifre Koruması

Bulut şifre korumalı

Ortam Işığı Hasssiyeti

1 lx

Veri Aktarım Şekli

GSM Quad Band

Raf Ömrü / Batarya

2 Yıl -

Konum Belirleme

GSM Localization

Kayıt Aralığı

10 dk Standart

G Sensörü

3-boyutlu 6D-/4D- Yön Bulma/
± 16 g / Doğruluk: < ±2 %

Kayıt Süresi

90 Gün Standart

Alarm Yapılandırması

6 Eşiğe kadar alarm aralığı ayarlanabilir

Başlangıç Modu

Tuş

Programlanabilirliği

Bulut üzerinden

Durdurma Modu

Tuş

Alarm Tipi

Tekli / Çoklu

Gecikmeli Başlama

1 dk ile 48 Saat arası mümkün

Saklama Sıcaklığı

- 25 °C to +35 °C (Oda sıcaklığı önerilir)

Koruma Kabı Malzemesi

Polikarbon

25°C to +35°C / 2 x CR17450

Real-Time
Tracking

Protected
IP 67

imec Messtechnik GmbH
Lilienthalstrasse 23
74078 Heilbronn

Temperature &
Humidity

T +49 7066 9150 230
F +49 7066 9150 233
info@imec-group.com
www.imec-group.com
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