
 
 

 

 

GSM логгер (GSM терморегістратор) 

«S500-GSM-EX» 

("Huato", Китай) 

 
 

Логгери серії S500-GSM-ЕХ - терморегістратори для контролю і моніторингу температур і вологості 
фармацевтичних складів, холодильних і морозильних камер. Логгер S500-GSM-ЕХ має зовнішній 
датчик, довжиною 3 метри, контролює температуру і вологості, з погрішністю  ±0,5°C та ± 3% RH 
відносної вологості. Прибор розміщується на зовнішніх стені холодильної або морозильної камери, в 
автомобілі рефрижератора,  виносний датчик вводиться всередину - це дозволяє проводити 
моніторинг не відкриваючи двері морозильної камери, холодильника або рефрижератора. 

 



 

 
 

 Основна перевага логерів серії S500-GSM – наявність GSM модуля.  
Логгер серії S500-GSM мають функцію смс-оповіщення в разі порушення нормальних показань 

температури і вологості. Ви встановлюєте в прилад звичайну SIMкарту, встановлюєте в програмі 
верхню та нижню межу температури та вологості, 3 мобільні номери, куди будуть приходити смс. 

У разі порушення вам на телефон прийде смс з номером приладу та інформацією про порушення. 
Коли температура і вологість повернуться в норму вам також прийде смс. 

У будь-який момент з будь-якого місця відповідальна особа може зробити запит просто 
зателефонувавши на логгер. У відповідь на дзвінок прийде смс з інформацією про температуру і 
вологість в даний момент. 

Логгер серії S500-GSM мають функцію запису. Ви можете підключити прилад до ПК через USB-
кабель і завантажити записані дані в Excel або PDF.  

Вбудований дисплей дозволяє візуально контролювати поточне значення, рівень заряду елемента 
живлення. Також на дисплеї ви можете подивитися максимальне і мінімальне виміряне значення. 

Прилади мають звукову сигналізацію Alarm. Це означає, що при порушенні встановленого режиму, 
реєстратор почне пищати і на екрані з'явиться дзвіночок. До тих пір, поки показання не повернуться в 
норму. 

  Логгер є приладами контролю умов зберігання і застосовуються для:  

o Контролю параметрів зберігання і транспортування термолабільних препаратів і лікарських 
засобів потребують особливих умов зберігання; 

o Контролю транспортування лікарських засобів і виробів медичного призначення, харчових 
продуктів, донорських органів і інше; 

o Контролю параметрів виробничого середовища; 

o Валідації складів, холодних кімнат, холодильних камер, холодильників, морозильників, 
рефрижераторів, термоконтейнерів і інше;  

o Валідації термостатів, інкубаторів, сушильних шаф, кліматичних камер і камер вивчення 
стабільності;  

o Проведення картування складу (mapping); 

o Можуть використовуватися спільно з індикаторами заморожування і іншими 
термоіндикаторами. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Погрішність: ±0.5°C/±3%RH 

Робочий діапазон: -40~85°C 0~100%RH 

Тип датчика: Температура + вологість, зовнішній 3м 

Разрешение: 0,1°C, 0,1% RH 

Використовуваний елемент 
живлення: 

9V Block battery 

Інтервал логування: Настроюваний: від 2 сек до 24 год 

Кількість елементів пам'яті 65 000 

Дисплей: LCD з виведенням сигналізації перевищення 
параметрів 

Розміри дисплея:  97 х 78 мм 

Розміри прибору: 135 х 124 х 35 мм 

 


