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Se og læs mere – og bestil TEMPLOG som
12 eller 36 mdr. abonnement på templog.dk
Sov trygt:
Overvåger og logger dine
køle-/frysetemperaturer
– alarmerer automatisk ved afvigelser
via SMS, mail og mobil-opkald

TEMPLOG mini / abonnement alt inkl.:
•
•
•
•

3 års garanti
Batterikapacitet min. 3 år
Fri telefon-support
Inkl. fri data-hosting og adgang
til data i 5 år

12 mdr. abonnement
179,- pr. mdr.

• Ubegrænsede antal alarmer
• Inkl. forsendelse

36 mdr. abonnement
139,- pr. mdr.
TEMPLOG mini anvendes alle
steder, hvor der er mobildækning
(TDC, Telia, Telenor).

Fås som
12 eller 36
måneders
abonnement

TEMPLOG maxi / abonnement alt inkl.:
•
•
•
•

3 års garanti
Batterikapacitet min. 10 år
Fri telefon-support
Inkl. fri data-hosting og adgang
til data i 5 år

12 mdr. abonnement
199,- pr. mdr.

• Ubegrænsede antal alarmer
• Føler med 3 m ledning
• Inkl. forsendelse

36 mdr. abonnement
159,- pr. mdr.
TEMPLOG maxi anvendes primært til
køle-/fryserum med tykke vægge, hvor fra
der ikke er mobildækning

De viste priser er ekskl. moms

Lithiumbatteri med
min. 3 års drift

OBS: Et abonnement opsiges senest 2 mdr. inden periodens udløb – på Templog-login.dk
I modsat fald forlænges perioden automatisk med 12 mdr.

Langmarksvej 41
DK-8700 Horsens
Telefon: +45 26 22 46 66
E-mail: info@templog.dk
www.templog.dk

Alarmerer ved
fejltemperaturer
Hjælp til nem
egenkontrol

Udviklet til at ta’ temperaturen i mange
forskellige erhverv og brancher

TEMPLOG er udviklet til:
Medico & Pharma
Apoteker
Hospitaler
Laboratorier
Lægepraksis

Trods et simpelt ydre har TEMPLOG
mange avancerede funktioner

Detail & Produktion
Bagere
Kiosker
Slagtere
Tankstationer
Fiskehandlere
Supermarkeder
Køle-/frysehuse

TEMPLOG mini og maxi er to nyudviklede temperaturloggere til henh. køle-/fryseskabe og køle- og fryserum.
TEMPLOG kan overvåge, registrere temperaturer og
alarmere ved temperaturafvigelser forårsaget af eks.
et natligt strømsvigt, en halvåben låge, eller en køleeller frysemekanisk defekt, der indtræffer først på
aftenen, – en lørdag...
TEMPLOG er en ekstra sikkerhed mod madspild og fordærvede
ingredienser som medicin, cremer og fødevarer.  TEMPLOG er
producentens- og leverandørens sikkerhed for at levere korrekt
kølede eller frosne fødevarer til detailhandlen – eller slagterens
levering af måltider ud af huset. Og så er TEMPLOG en elektronisk hjælp til nem egenkontrol, med ”indbygget dokumentation”
overfor myndighederne.  

Når abonnementet er bestilt og loggerne modtaget
opsættes TEMPLOG nemt
på www.templog-login.dk
Opstarts-procedurerne er meget enkle og lever op til en målsætning om, at det skal være
helt ukompliceret at indstille
og aktivere TEMPLOG.

TEMPLOG alarmerer ved overskridelse af et valgt
temperaturområde med en SMS, en mail og et
mobilopkald. Til 3 forskellige mailadresser og mobilnumre, hvis det ønskes. Så kan virksomheden reagere
hurtigst muligt og dermed begrænse skadens omfang.
TEMPLOG mini og maxi er konstant on-line med en
garanteret batterikapacitet på henh. 3 og 10 år.

Installation og montering
af loggeren i en køle- eller
fryseenhed kræver hverken
elektriker eller køletekniker:
TEMPLOG fungerer trådløst og
kan placeres løst på en hylde
eller fastgøres med velcro (inkl.)

Fungerer uden
WIFI, repeater
eller basestation

TEMPLOG er en ekstra sikkerhed
for at bevare den glade Smiley.

Transport & Logistik
Catering
Ældremad
Food service
Medicinalvarer

Nem dokumentation
overfor myndighederne:
TEMPLOG kan både levere en
daglig- eller en ugentlig temperaturrapport via e-mail...eller
begge dele. Det afgør brugeren.
Og data er tilgængelige i 5 år...

Fungerer
ved strømsvigt

Konstant
on-line

Institutioner & Fritid
Kantiner
Plejecentre
Børnehaver
Hoteller / restauranter

Eks. på en dagsrapport:
I den daglige mailrapport vil det tydeligt fremgå, hvad døgnets minimum-,
maximum- og gennemsnitstemperaturer har været.
TEMPLOG er et dansk produkt,
– udviklet og produceret i Danmark

•
•
•
•
•

Temperaturområde fra -30°C til +70°C
Temperaturnøjagtighed bedre end + – 0,5°C
Temperaturopløsning 0,1°C
Logger temperaturen hvert 30. minut
Tæthed mini: IP65 / tæthed maxi IP66

•
•
•
•
•
  

Data vises grafisk og kan udskrives i Excel
Data er tilgængelige i 5 år
Indbygget lithiumbatteri
Giver automatisk besked ved 20% reststrøm
Dataoverførsel via GSM med mobildækning i top
(TDC, Telia, Telenor)

Ved lavt batteri giver TEMPLOG automatisk besked,
og TEMPLOG sender en ny logger – uden beregning.
– Kan du se perspektivet?

