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Dataloggers och fjärrmätare
- Minst en lösning för varje mätuppgift

http://www.intab.se - info@intab.se - 0302-246 00
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Fjärrmätare 
med simkort
ComfortLog - nya generationens 
fjärrmätare med inbyggt  
simkort. 
Finns i flera modeller.
Flexibel och enkel lösning.

ComfortLog är en innovation inom mätteknik. Loggern 
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.

Extern temperatur och RH
Extern givare på tre 
meter lång kabel som 
mäter både tem-
peratur och relativ 
luftfuktighet.

Intern temperatur och RH med 
upp till fyra externa tempgivare
Logger med interna 
givare för temperatur 
och relativ luftfuktig-
het. Upp till fyra digi-
tala temperaturgivare 
kan kopplas till. 

Intab tillhandahåller webbsnitt för avläsning av mätdata.

Logga in och testa på www.comfortlog.com

Username: demo

Password: cldemo



3

Trådlöst  
mätsystem  
med stora  
möjligheter

Wisensys - ett helt trådlöst loggersys-
tem för fjärravläsning med bra räckvidd.

Tänk dig att kunna mäta utan kabeldragningar,  
ingrepp i anläggningar och besvärliga  
installationer. 

Wisensys är ett kompetent och lättanvänt  
loggersystem med hög tillförlitlighet. 

Det trådlösa mätsystemet består av en basstation 

och batteridrivna sensorer. Mätvärden skickas 
från sensorer till basstationen med radiovågor 
på 868 Mhz. Räckvidden vid fri sikt är cirka en 
kilometer. Basstationen skickar sedan mätvärden 
med hjälp av GRPS till en webbserver.

Till en basstation kan upp till 100 sensorer för en 
mängd olika mätstorheter anslutas. 

Komponera ditt loggersystem för att passa just dina önskemål
Inbyggda batterier
Vi rekommenderar batteribyte varje år.  
Batterierna byts lika enkelt som i en ficklampa.

Intervall
Sensorerna kan ställas in att mäta med intervall 
från 1 till 200 sekunder eller minuter.  
Överföringsintervallet går att ställa mellan en och 
fem mätningar.

Larm via SMS och e-post
Med tillvalet larm får valda användare SMS  
eller e-post då larmgränserna passeras. Servern 
larmar också om det uppstår problem med  
basstation eller sensorer.

Rapporter
Få e-postrapporter med valfritt mellanrum, 
exempelvis en gång i veckan.

Wisensys kan  
fjärrövervaka

• temperatur
• relativ luftfuktighet
• koldioxid
• pulser
• spänning
• ström
• effekt
• öppning/slutning



4

Skräddarsydd 
flexibel logger

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

PC-loggers är en samling flexibla dataloggers som  
designas och byggs enligt varje användares önskemål.
Mest flexibel är PC-logger 31000-usb som kan ha upp till  
32 kanaler och mängder av tillvalsfunktioner.  

Önskas en färdig logger finns PC-logger 2100 med åtta analoga och 
tre pulsräknaringångar. Loggerna är även utrustad med mät-områ-
desval, display, minne och konstantströmsmatning.

Mätområdesval
Anpassning av respektive ingång 
för olika mätsituationer.

Display med minne
Tillåter offlinelagring av 32 000 
mätvärden. Via display och knapp-
sats kan mätningen startas, stoppas 
och läsas av.

Konstantströmsmatning 
Möjliggör  
fyrtrådsanslut-
ning av PT100-
element och andra 
resistansgivare.

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

Spänningsförsörjning av givare
Valbart område, 2 till 12V  
eller 24V.

Fältmätstation 
Robust, praktisk  
mätstation för fältbruk.

Kompetent logger med 
enorma möjligheter

Smart datainsamling och möjlighet till flera hundra ingångar gör denna kom-
petenta Delphinlogger till en riktig vinnare inom mättekniken. Med 24-bitars 
upplösning kan man se ändringar in i minsta detalj. 

Konfigurering via display och knappsats direkt på loggern gör den enkel att 
koppla in. Sammankopplade enheter gör att antalet kanaler kan utökas.

Kraftfull datalogger som anpassas för varje 
användare. Enkel att bygga ut med moduler. 
Galvaniskt skilda in-/utgångar.

aSäker och tillförlitlig mätdatainsamling

aKompakt och modulär design

aOberoende drift via integrerat dataminne

aIntegrerad signalbehandling

aGalvaniskt skilda in- och utgångar

aUniversella ingångar och utgångar (Pt100, NTC, TC,  

    mV / mA ...)

aFristående processorkapacitet och utökade  

     funktioner via virtuella kanaler

aAnslutning av extern utrustning (PROFIBUS, RS232/485,  

    Modbus ...)

aLätt att konfigurera från vilken dator som helst.
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Kraftfull logger  
i litet format

Liten data-
logger som 
komponeras 
ihop efter 
behov.

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.

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.

MSR-145WD
Bluetoothlogger där mätvärden  

hämtas till mobilen via en app.

MSR-145
Enkel minidatalogger

MSR-160
Logger med fyra analoga ingångar 
och SD-kort.

MSR-165/MSR-166
Datalogger för stötar och vibration - 

upp till 200 g.

MSR-255
Robust logger med display.

PC-loggers är en samling flexibla dataloggers som  
designas och byggs enligt varje användares önskemål.
Mest flexibel är PC-logger 31000-usb som kan ha upp till  
32 kanaler och mängder av tillvalsfunktioner.  

Önskas en färdig logger finns PC-logger 2100 med åtta analoga och 
tre pulsräknaringångar. Loggerna är även utrustad med mät-områ-
desval, display, minne och konstantströmsmatning.

Display med minne
Tillåter offlinelagring av 32 000 
mätvärden. Via display och knapp-
sats kan mätningen startas, stoppas 
och läsas av.

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

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

Digitala in/ut
Digitala in för registrering av lo-
giska nivåer. Utgångarna består av 
reläer som kan styras av  
mätsignaler. Reläerna kan kopplas 
till exempelvis ett larm.

Pulsräknare 
För registrering av flöde, varvtal 
med mera.

Konstantströmsmatning 
Möjliggör  
fyrtrådsanslut-
ning av PT100-
element och andra 
resistansgivare.
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MSRPrisvärd och enkel
Liten datalogger för 1-2 kanaler/mätpunkter.

Dataloggern Tinytag är idealisk för dig som vill ha en lättanvänd logger. Enkelheten ligger i att  
elektronik, batteri och givare sitter i loggern från början.  Loggern finns i flera olika kapsling-
ar som har olika egenskaper.

Det är enkelt att kombinera mätvärdena från flera Tinytag.

Finns för temperatur, relativ luftfuktighet, spänning, ström, koldioxid, tryck och puls.

Tinytag Talk 
(IP54)
Lägenheter, ventilation, 
värmesystem, radiatorer 
och i laboratorier.

Tinytag Vattentät 
(IP68)
Miljömätningar i vatten, 
mätningar inom fiskeri-
näring  (Aquatic2) samt i 
diskmaskiner (Splash2).

Tinytag Ex  
(IP67)
Transporter av farligt 
gods, kemisk tillverkning 
och lagring.

Tinytag Plus 
(IP68)
Industrin, utomhus,  
i ouppvärmda lokaler, kyl- 
och frysrum samt under 
transporter.

Tinytag Transit2 
(IP54)
Lägenheter, lokaler och 
vid transporter.

Energy Logger
Mäter energiförbrukning 
på en till tre faser. Räknar 
dessutom ut effekt och 
effektfaktor.

Tinytag View2 
(IP65)
Industri, kyrkor, museer 
och på livsmedelssidan.

Tinytag Ultra2 
(IP54)
I rumstempererad in-
omhusmiljö. Finns med 
fast monterad givare.

Modeller
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MSR ComfortLog

Programmet är unikt. Med dess omfattande  
anslutningsbarhet och intuitiva användargräns-
snitt har EasyView blivit mycket uppskattat. 

EasyView passar allt från enkla mätningar till 
kompletta analyser. Vanligast är EasyView Pro där 

du kan göra beräkningar och importera mätvär-
den från annan utrustning.

Även en enklare lightversion finns  
i sortimentet.

EasyView
Ett fullfjädrat hanterings- och beräkningsverktyg 
för all typ av mätdata. 

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

Light
Funktioner
Infotabell
Datatabell
Realtidsgraf - Online
Kalenderzoom
Gummibandsaxlar
Diagramflikar
Linjära Transformer
Rapporter
Anteckningar
Spara som bild
Logo

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

Nätverkslogger
Liten kraftfull nätverks- 
ansluten mätutrustning.
Flera olika modeller med eller utan 
display finns att tillgå. Inbyggd nät-
verkskoppling gör den mycket enkel att 
installera. Perfekt för övervakning  
i lagerlokaler, serverrum, skolor, kontor 
med mera.

Mätdata överförs enkelt direkt via 
ethernet.

Comet finns för intern och extern 
temperatur, intern och extern relativ 
luftfuktighet, PT1000 och lufttryck.

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.

Vi har flera olika varianter av  
CO2-loggers.

Mäta koldioxid?



8

Intab är ett familjeföretag som grundades 1975 och har en gedigen kun-
skap 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.

Intab Interface-Teknik AB

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

Gjutarevägen 1 - 443 61 Stenkullen


