Dataloggning
Fjärrövervakning
Mätservice
- Minst en lösning för varje mätuppgift

”

Grunden ligger i att ta reda på
hur verkligheten förhåller sig
genom mätningar.
Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

http://www.intab.se - info@intab.se
- 0302-246 00
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Trådlöst mätsystem
med stora möjligheter

Intab Wireless System - ett helt trådlöst loggersystem för fjärrövervakning med bra räckvidd.
Tänk dig att kunna mäta utan kabeldragning-

mätdata via GPRS till en webbserver för avläs-

ar, ingrepp i anläggningar och besvärliga

ning på internet.

installationer. Intab Wireless System är ett
kompetent och lättanvänt loggersystem med
hög tillförlitlighet där du slipper detta.
Det trådlösa mätsystemet består av en basstation och valfritt antal batteridrivna
radiologgers. Mätvärden skickas från radiologger till basstationen med radiovågor på

Till en basstation kan upp till 100 radiologgers
för en mängd olika mätstorheter anslutas.
Radiologgrarna finns i många utföranden,
både vad gäller kapsling och mätstorhet.
Stöd finns för tredjepartsgivare, vilket gör
systemet väldigt utbyggbart.

868 Mhz. Räckvidden är ovanligt bra,vid fri

I utbudet av kapslingar finns diskreta inom-

sikt cirka en kilometer. Vid behov går det

husutföranden och robusta modeller för

även att ha flera basstationer i samma system

utomhusbruk. De sistnämnda är även tryck-

eller möjlighet att förlänga räckvidden med

kompenserade för att klara fuktiga miljöer.

en Range Extender. Det finns flera varianter

Det finns också en kapsling för batteridriven

av basstationen, varav den vanligaste skickar

extern spänningsförsörjning.

”
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På det här sättet är det enklare för oss att jobba med
flera objekt samtidigt eftersom vi sparar så mycket
tid på resandet till och från mätplatserna.
K-G Reinholdzon, Futurum Fastigheter

Radiologger

Basstation

Interface

Funktioner

Internet

Avläsning via
internet med
konfiguration,
export, rapporter och larm

Intern

Mät offline

Till exempel
dataloggers
RS485, Modbus
Ethernet/RS232

Lokal PC, realtid, pdf, e-mail,
sms och konfiguration

Analog

PLC eller annan
utrustning

Komponera ditt loggersystem för att passa just dina önskemål
Inbyggda batterier

Larm via SMS och e-post

Batterierna byts lika enkelt som i

Med tillvalet larm får valda använ-

en ficklampa. Vi rekommenderar

dare SMS eller e-post då larmgrän-

batteribyte varje år.

serna passeras. Servern larmar
också om det uppstår problem med basstation

Intervall

eller radiologgers.

Radiologgrarna kan ställas in att
mäta med intervall från 1 till 200

Rapporter

sekunder eller minuter.

Få e-postrapporter med valfritt

Överföringsintervallet går att ställa mellan en

mellanrum, exempelvis en gång i

och fem mätningar.

veckan.

GPRS

Datalogger med 1-16 kanaler
som skickar mätvärden till en
internetserver via GPRS.

Intab Wireless System
kan fjärrövervaka
•
•
•
•
•
•
•
•

temperatur
relativ luftfuktighet
koldioxid
pulser
spänning
ström
effekt
öppning/slutning

GPRS-minilog
Finns med strömtänger som energipaket (3-fas). Utan tängerna
mäter loggern temperatur och spänning, 1-8 ingångar.

GPRS-log
Temperatur, spänning och ström, 1-16 ingångar.
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Fjärrmätare
med simkort
ComfortLog - flexibel och enkel
lösning om mätpunkterna är
utspridda.
ComfortLog är unik då den är försedd med ett simkort och
sänder mätvärden till en Internetserver. Mätningarna läses
av från valfri dator, smartphone eller surfplatta.
Intab tillhandahåller servern där mätvärden sparas. Genom
en inloggning får användarna möjlighet att läsa av sina värden när de själva vill, utan att behöva åka ut för att tömma
loggern. En personlig QR-kod gör avläsning via mobilen
enkel.
ComfortLog ger också användaren möjlighet att få
e-postrapporter med den senaste periodens mätvärden.
Larmmöjligheter via sms eller e-post finns.

”

Den är helt suverän. Priset är acceptabelt och
resultatet magnifikt
Janne Sandberg, Prubor Förvaltning

Trådlös logger med
automatisk avtankning
Idealisk för användning på
platser som kräver flera
övervakningspunkter med
små avstånd.

något behov av manuell nedladdning. Data kan
visas direkt i en PC eller över ett lokalt nätverk.
Data sänds från radiologgrarna, via en mottagare
till en dator. Via Windows Gateway visas mätdata
i mjukvaran.

Intab Tinytag Radio är idealiska för användning i

Systemet är ett självkonfigurerande meshnätverk

lokaler som kräver flera övervakningspunkter. Sys-

där loggrarna kommunicerar med varandra för att

temet samlar automatiskt in mätdata med hjälp av

hitta den optimala vägen att skicka mätdata till

trådlös kommunikation vilket gör att det inte finns

mottagaren. Loggrarna spara även mätdata lokalt.

4

Skicka via nätverk
- läs av på internet
Med Intab Nätverkslogger kan du använda
ditt befintliga nätverk för att skicka mätdata. Med WiFi-modul kan loggrarna även
skicka trådlöst.
Intab Nätverkslogger är perfekt för övervakning i lagerlokaler, serverrum,
skolsalar, kontor med mera.
Loggrarna skickar till samma webbserver som våra övriga fjärrövervakningslösningar. Detta göra att det är enkelt att kombinera olika loggers. Nätverkloggrarna finns i en rad varianter med upp till fyra kanaler.
Möjligheter till rapporter och larm via e-post eller SMS finns i webbsnittet.
Intab Nätverklogger finns för mätning av en rad mätstorheter. Kombinerade
loggers som mäter temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid samt extern
temperatur, relativ luftfuktighet och lufttryck. Det finns även modeller för
flera externa temperaturer och med två kanaler för mätning av milliampere.
Detta gör systemet mycket flexibelt.

Intab Nätverkslogger kan fjärrövervaka

Mesh-nätverk

•
•
•
•
•

Självkonfigurerande system som bildar ett meshnätverk där loggrarna
sänder data via en mottagare in i en dator. Systemet konfigureras
automatiskt när loggers läggs till eller flyttas. Skulle kommunikationsproblem uppstå hittar loggrarna andra vägar att kommunicera.
Vid händelse av avbrott i kommunikationen sparas mätdata lokalt i
loggrarna.
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temperatur
relativ luftfuktighet
koldioxid
lufttryck
spänning

Skräddarsydd
flexibel logger
PC-loggern skräddarsys för varje
användare. Finns för upp till 32
kanaler i tre utföranden.

Hög prestanda - stora
anslutningsmöjligheter

PC-loggers är en samling flexibla dataloggers som

in

designas och byggs enligt varje användares önskemål.

an

PC-loggern kan ha upp till 32 kanaler och mängder av tillvalsfunktio-

An

ner. Önskas en färdig logger finns PC-logger 2100 med åtta analoga

de

och tre pulsräknaringångar. 2100 är även utrustade med mätområdes-

lig

val, display, minne och konstantströmsmatning.
PC-Loggern finns även som en snabbare modell med ett samplings-

Med Intab Flexible System finns
stor potential till avancerade
mätningar på ett enklet sätt.

PC

sl

Di
Mätområdesval

Anpassning av respektive ingång
för olika mätsituationer.

Intab Flexible System är ett mångsidigt, kraftfullt och kostnadseffektivt system

Till
mä
kn
tas

för hantering av analoga, digitala och andra typer av signaler med hög upplösning och hastighet. Trots hög prestanda och stora anslutningsmöjligheter är

Snabbanslutningspanel

systemet enkelt att konfigurera och använda.

Enheten kan utrustas
med en panel försedd
med kontakter enligt
dina önskemål.

Via Modbus RTU kan enheterna fungera antingen som en master eller slave.
Som en master kan 64 externa kanaler loggas. Ett 10/100 Mbps ethernetgränssnitt möjliggör dataåtkomst via webbläsare, FTP-klient eller server,
generering av e-post (SMTP) samt SNMP och Modbus TCP.

Spänningsförsörjning
av givare

Intab Flexible System har konfigurerbara analoga ingångar för termoelement,
PT100, PT1000, spänning och ström. Varje logger har även två reläutgångar
och åtta digitala portar som individuellt kan konfigureras som in- eller utgång-

Valbart område, 2 till 12V
eller 24V.

ar. Upp till 128 matematiska kanaler kan användas för att utföra operationer
baserade på de uppmätta värdena. Systemet kan även signalera för upp till 32
larmhändelser, vilket kan leda till att exempelvis e-post skickas.
Intab Flexible System har USB-gränssnitt för anslutning till en dator för konfi-

Fältmätstation

gurering, övervakning och nedladdning av data. Den har ytterligare en USB-

Robust, praktisk
mätstation för fältbruk.

port för anslutning av externt minne för nedtankning av data. Internt finns ett
512k stort minne som enkelt kan utökas med hjälp av SD-kort.
En färgdisplay kan fästas på loggrarna eller på distans. Väljer man att ha displayen på distans ansluts den till logger via kabel och möjliggör övervakning
exempelvis på utsidan av det rum där loggern mäter.
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Konstantströmsmatnin
Möjliggör
fyrtrådsanslutning av
PT100-element och
andra resistansgivare.

Kraftfull logger
i litet format

intervall på en millisekund och en modell som byggs ihop helt efter
användarens behov.

o-

Anslutning till dator görs via USB eller bluetooth. Med bluetooth är

a

det enkelt att konfigurera och tanka av loggers som står på otillgäng-

des-

liga platser.

-

PC-loggern går även att få med snabbanslutningspanel för enklare an-

Liten datalogger som komponeras ihop
efter behov.

slutning av givare, samt inbyggd i en väska - så kallad fältmätstation.

Det inbyggda minnet kan lagra två miljoner mätvärden och för vissa
modeller kan man välja till ett SD-kort för ännu större minneskapacitet. Beroende på sensor kan MSR-loggern sampla upp till 1 600 gånger per sekund.

Display med minne

Tillåter offlinelagring av 32 000
mätvärden. Via display och
knappsats kan mätningen startas, stoppas och läsas av.

Loggern kan utrustas med sensorer för temperatur, relativ luftfuktighet,
tryck, ljus och acceleration. Både interna och externa alternativ finns.
Dessutom kan två eller fyra analoga ingångar väljas till samt kontakt för

Expansionsminne

anslutning av upp till fyra termoelement.

Utökning av minne för lagring av 500 000 mätvärden.
Loggern behöver ha display.

MSR-145
Enkel minidatalogger som kan mäta med flera
givare av samma mätstorhet och förses med
anslutning för termoelement och analoga
ingångar.

Galvaniskt skilda
ingångar

MSR-160

Som tillval kan logger utrustas
med galvaniskt skilda ingångar
på en eller flera kanaler.

Snabb logger med fyra analoga ingångar och
SD-kort. Kan logga upp till 1000 Hz.

MSR-165/MSR-166

Digitala in/ut

matning
Pulsräknare

Datalogger för stötar och vibration - upp till 200

Digitala in för registrering av logiska nivåer.
Utgångarna består av
reläer som kan styras av mätsignaler. Reläerna kan kopplas till
exempelvis ett larm.

g med ett samplingsintervall på 1600/s. Kan
även förses med en rad andra givare.

MSR-255
Robust logger med display för upp till fem

För registrering av
flöde, varvtal med
mera.

givare och fyra analoga ingångar. Acceleration
kan mätas 3 200 ggr/s och sparas 50 ggr/s efter
digital filtrering
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Prisvärd och enkel
Liten datalogger för 1-2 kanaler/mätpunkter.

Intab Tinytag är idealisk för dig som vill ha en lättanvänd logger. Loggern finns i flera olika, robusta
kapslingar för mätning inom en rad olika områden. Loggrarna startas, stoppas och töms i en lättanvänd mjukvara på sevenska.
Det är enkelt att kombinera mätvärdena från flera Tinytag.
Finns för temperatur, relativ luftfuktighet, spänning, ström, koldioxid, tryck, energi och puls.

Modeller
Tinytag Plus (IP68)
Industrin, utomhus,
i ouppvärmda lokaler, kyl-

Tinytag Ultra2
(IP54)
I rumstempererad inom-

och frysrum samt under

husmiljö. Finns med fast

transporter.

monterad givare.

Tinytag View2
(IP65)

Tinytag Talk (IP54)

Industri, kyrkor, museer

värmesystem, radiatorer

och på livsmedelssidan.

och i laboratorier.

Lägenheter, ventilation,

Finns även i grå modell.

Tinytag Transit2
(IP54)

Tinytag Vattentät
(IP68)
Miljömätningar i vatten,

Lägenheter, lokaler och vid

mätningar inom fiskeri-

transporter. Finns även i en

näring (Aquatic2) samt i

grå modell.

diskmaskiner (Splash2).

Hög prestanda och enkelhet på samma gång
Intabs Energy Logger är ett ovärderligt verktyg vid både felsökning,
övervakning och kartläggning av elförbrukning. Loggern, som mäter en
eller tre faser, kombinerar prestandan som energiexperten efterfrågar
med enkelheten som nybörjaren kräver. Den räknar dessutom ut effekt
och effektfaktor.

”

Loggern är lätt att koppla in och den synkar sig helt av sig själv. Inga avancerade
menyer och en enkel knapp för inspelning”
Roland Tullenborg, RMT VVS och Fastighetsservice
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Batteridrivet
SMS-larm
SMS-larm för temperatur eller statusförändring.
Vid användning av nätadapter skickas även larm vid
strömavbrott och när strömmer är tillbaka.
Intabs SMS-larm kan ha upp till tre mottagare av
larm. Larmet finns både i inomhuskapsling och i
tålig, tryckkompenserad utomhuskapsling.
En variant finns för inkoppling med Tinytag. Då får användaren både loggning och SMS-larm batteridrivet.

Mäta koldioxid?
Har du problem med inomhusluften? För att få en behaglig inomhusmiljö finns det riktlinjer att
följa, bland annat vad gäller koldioxidhalt.
I skolor och samlingslokaler anses halter över 1 000 ppm vara en sanitär olägenhet.

Kalibrering

Vi har flera olika varianter av CO2-loggers. Välj om du vill starta, stoppa och tanka av via datorn,

Alla mätinstrument förändras med tiden, det gäller

läsa av via internet eller via nätverk. Flera av våra modeller kan förutom att logga koldioxidhalt

oavsett fabrikat och mätmetod. Eftersom alla mätare

även mäta temperatur och relativ luftfuktighet.

vistas i olika miljöer är det viktigt att ha kontinuerlig

”

kontroll av varje enskild logger.

Vi sätter upp några radiologgers i lokalerna, loggar under ett antal dagar och
justerar värme och ventilation allt eftersom, tills vi når dit vi vill.
K-G Reinholdzon på Futurum Fastigheter

Mätservice

För dig med varierande mätbehov
Till en fast månadskostnad kan du plocka valfria mätinstrument till ett
högre värde från vårt standardsortiment. Vi hjälper även till med installationer.
Första veckan plockar du standardloggers eller EasyView utifrån nypriserna och detta dras från potten. Andra veckan dras bara 15 procent av
loggerns nypris från potten och efter det endast tre procent av nypriset
per vecka från potten. Med ett avtal på 299 kronor/månaden får du en
pott på 10 000 kronor att plocka loggers enligt ovanståden.
Frakt, kalibrering, webbservice/larm och vissa givare har fullpris. Konsultationer har fullpris men med tio procents rabatt.
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Intab erbjuder kalibrering av flera olika mätstorheter hos olika labb, både ackrediterade och spårbara.

Ha koll på din mätdata - var du än är
Med våra webbaserade mätinstrument
läses mätvärden av via webben. På vår
webbserver lagras den insamlade datan.
Med den egna inloggningen är den enkelt
för användare att följa mätningen online
via dator, mobil eller surfplatta.
Förutom rapportfunktion och möjlighet
till larm via e-post eller SMS är webbsnittet försett med en rad funktioner.
Det är enkelt att lägga ihop flera kurvor
i samma graf. Genom att föra muspekaren över grafen kommer tid och aktuellt
värde upp och genom att dra muspekaren över ett område i grafen är den
enkelt att göra en inzoomning.
I webbsnittet finns även bland annat
möjlighet att göra transformationer.

Logga in och testa på www.comfortlog.com
Username: demo
Password: cldemo

Enkel zoomning genom att markera
ett område med muspekaren.

Se information om enskilda mätvärden direkt i grafen.

Ta bort eller lägg till sensorer
genom en enkel klickning.
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Lägg in dina sensorer i en planritning för att få pedagogisk överblick.

Mjukvara för analys
av mätdata
Ett fullfjädrat hanterings- och beräkningsverktyg
för all typ av mätdata.
Programmet är unikt. Med dess omfat-

View Pro där du kan göra beräkningar och

tande anslutningsbarhet och intuitiva

importera mätvärden från annan utrust-

användargränssnitt har EasyView blivit

ning. Mjukvaran har många funktioner

mycket uppskattat.

som underlättar analysen av mätdata.

EasyView passar allt från enkla mätningar

Även en enklare lightversion finns

till kompletta analyser. Vanligast är Easy-

i sortimentet.

”
Enkel kommentarsfunktion

Histogram

Formeleditor för enkla eller avancerade beräkningar.

Det är enormt lätt att komma igång. Programmet är dessutom
lättanvänt samtidigt som det har många bra funktioner.
Jonas Jansson, PMC Group

Light

Pro

Tillval

Funktioner
Info- & datatabell
Realtidsgraf - Online
Kalenderzoom
Gummibandsaxlar
Diagramflikar
Linjära Transformer
Rapporter
Anteckningar
Spara som bild
Logo

Extra funktioner
Formeleditor
Dataimport
Projekthanterare
Processdiagram
X/Y-diagram
Histogram
Varaktighetsdiagram
Loggerhistorik
Import av MSR-filer

• Publisher
• EasyCall
• Realtidsklient på
OPC (Lan eller lokal)
• OPC Server
• Alarm
• LambdaTune

Ibland är säkerheten extra viktig
På en lekplats är olycka lätt framme och

Den huvudliknande metallkroppen innehåller

med ett för hårt underlag kan skadorna bli

accelerationsgivare. HIC-värdet kan beräknas

omfattande. Enligt Socialstyrelsen och DN

genom att mäta accelerationen i ett fall

skadas 42 barn varje dag på lekplatser runt

tillsammans med effekten som uppstår då

om i Sverige.

metallkroppen träffar marken. Mätaren styrs

Med Intabs trådlösa HIC-mätare är det enkelt
att få fram ett värde på hur stötdämpande
underlaget är.

via en smartphone. I mjukvaran på datorn
skapas sedan rapporter med bara några
knapptryck.
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Intab Interface-Teknik AB
Intab är ett familjeföretag som grundades 1975 och har en gedigen kunskap
om mätteknik och dataloggning. Vi tillhandahåller dataloggrar och mätsystem
för alla mätuppgifter. Allt från enkla enkanaliga dataloggrar till mätsystem på
1000 kanaler. Givare, sensorer och kalibrering ingår också
i vårt sortiment.
Intabs framgång är ett resultat av hög kvalitet och avancerad mätteknik i
kombination med användarvänlighet och hög teknisk kompetens som ställs till
ert förfogande.

Gjutarevägen 1 - 443 61 Stenkullen

http://www.intab.se - info@intab.se
- 0302-246 00
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