
dataloggers  telemetri  analys

Intabs tekniska kompetens och utbud av dataloggers, givare, larm 
och mjukvaror gör det enkelt att skräddarsy kompletta lösningar.

TINYTAG  
Placera en logger i varje lägenhet och hämta in dem för utvärdering när 
mätningen är klar. Intabs Tinytag är inte större än en stor tändsticksask 
och används flitigt inom fastighetsbranschen. Systemet är väldigt 

lättanvänt och pålitligt. Det finns många modeller, med inbyggda eller externa givare.

COMFORTLOG 
Fjärrmät och få dina mätvärden skickade direkt till din e-post med hjälp 
av pdf-rapporter. ComfortLog är en innovation inom mättekniken som 
innebär att fjärrmätning av fukt och temperatur är billigare och enklare 

än någonsin. Med en enkel inloggning kan du dessutom nå dina värden via dator, 
mobil eller surfplatta var du än befinner dig.

MSR  
Denna minatyrlogger ser ut som ett USB-minne och väger bara 16 
gram. Den startas, mäter ute i fält och kan sedan tömmas på mätvärden 
i datorn. MSR-loggern kan mäta på upp till åtta kanaler och rymmer 

hela två miljoner mätvärden. En minimal, liten värstinglogger.

PC-LOGGER 31000-USB  
Flexibel logger som uppfyller de flesta önskemål. Gör det möjligt att 
utföra avancerade mätningar på ett enkelt sätt, både online och offline.  
Kablar dras från loggern till de olika sensorerna. Dessa loggers tillverkas 

hos oss efter era specifikationer. Populär datalogger som sålts i tusentals enheter.

WISENSYS  
Helt trådlös övervakning som är enkel att installera. På kort tid 
har dessa trådlösa radiosändare/loggers blivit mycket  efterfrågade. 
Radiologgarna skickar automatiskt mätvärden till en basstation. Ni kan 

från valfri dator logga in och följa mätresultatet. Mätvärderna skickas automatiskt via 
Internet, ethernet, till lokal basstation eller minneskort beroende på vad ni önskar. 
Larm kan fås via SMS eller e-post och rapporter som pdf.

GPRS-LOGGER  
GPRS-loggers sänder kontinuerligt mätvärden via mobilnätet. Du kan 
logga in på Internet och se förändringarna över tid var du än befinner 
dig. Loggern kan ha 1-16 givare för temperatur, spänning eller ström. 

Passar bra i byggnader långt ifrån dig, eller geografiskt långt ifrån varandra. 

COMET  
Finns det nätverksanslutning i era lokaler? Comet är en liten logger som 
skickar mätvärden över nätverket. Ger man loggern en egen IP-adress kan 
den följas via Internet var du än befinner dig. 

EASYVIEW
Analysprogram som tillfredsställer önskemål från den krävande 
användaren utan att ställa till det för den mindre krävande.
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Intab tillverkar och tillhandahåller instrument för  
fjärrmätning och kompletta dataloggers. Med mer än  
35 års erfarenhet hjälper vi gärna till med professionell  
rådgivning, utbildning och kalibrering. 

Vår tekniska kompetens och utbud av  

mätinstrument som dataloggers och  

givare, larm för fjärravläsning och energi-

mätning gör det enkelt att skräddarsy professionella lösningar för 

alla användare. Vi är certifierade enligt ISO 9000 och ISO 14000. 

Jag tycker det här är  
en suverän teknik ” Markus Björk,  

Perstorps Specialty Chemicals  
om GPRS-temp

Service till våra kunder
Att kalibrera och sköta spårbarheten på loggers har blivit allt  

viktigare. Idag har vi en väl utbyggd kalibreringsservice. Du kan  

sända in instrumenten för kalibrering, justering och reparation.

Vi är nära dig
Du är självklart alltid välkommen med frågor till våra  

tekniker. De fungerar som konsulter och mätteknisk  

support. Den kontinuerliga dialog vi har med våra kunder är av  

 största vikt för oss. Dialogen säkerställer att vår produktutveckling  

även i framtiden leder till ovärderliga hjälpmedel för våra kunder.

Ni är självklart också välkomna att besöka oss på vårt kontor  

i Stenkullen. 

Den är logiskt uppbyggd 
och har många  
användningsområden ” Henrik Behrndt på Chr. Hansen  

om PC-Loggern

Intab Interface-Teknik AB

Gjutarevägen 1

443 61 Stenkullen

0302-246 00

info@intab.se

www.intab.se

Ett köp föregås ofta av lån eller öppet köp av loggern. Man kan  

därför försäkra sig om att utrustningen fungerar i rätt mätmiljö. 

Våra tekniker fungerar som 
konsulter och mätteknisk 
support.

Ring eller maila till oss. Vi 
hjälper till att svara på alla 
dina frågor.

Sanna, VD

Åsa, marknadsassistent

Håkan, mätingenjör

Sandra, försäljning

Professionall lösningar för alla


