
MÄTMAN G-2 
Datalogger för temperatur och fuktmätning



Effektiv 
och enkel 
hantering

Datalogger för temperatur  
eller fuktmätning
Mätman G-2 är en prisvärd
datalogger. Den är batteridriven
och har fast monterad givare för
temperatur eller fukt. Efter mätningen 
sparas resultatet enkelt i din dator. 
Mätningarna presenteras i kurvform 
på skärmen. De kan också skrivas ut på 
din skrivare.

Enkel och allsidig
Mätman G-2 är ett effektivt verktyg för
att kontrollera temperaturer eller
luftfuktighet i allt från fastigheter,
livsmedelshantering samt i
laboratoriemiljöer där konstanta 
temperaturer är en förutsättning.

Mätman XL 4
Mätman XL 4, utgör spjutspetsen 
i vårt loggerkoncept med det allra 
senaste inom program-varutekniken. 
Kännetecknande för programmet är 
enkelhet i kombination med hög
prestanda.

Mätresultat presenteras tydligt för effektiv utvärdering.

Mätman är liten och fungerar utan  
extern strömtillförsel.

Med USB uttag får du en snabb återkoppling 
på dina mätvärden.



Fastighet – 
Registrerar temperatur och fukt i 

fastigheter. Därmed får du ett snabbt 

besked på avvikelser eller felkällor. 

Livsmedelshantering –  
För registrering av temperaturer under 

lagring/transport av livsmedel, samt i kyl- 

och frysdiskar.

Lab. medicin och industri – 
Registrera mätvärden i exempelvis 

laboratoriemiljöer där konstant 

temperatur är en avgörande faktor för 

arbetet.



Återförsäljare:

ELTEX OF SWEDEN AB, Box 24, 283 21 Osby, Tel 0479-53 63 00, 
Fax 0479-53 63 99, e-mail: info@eltex.se, web: www.eltex.se

Start/stopp-tid programmerbar eller med 
knapp eller rullande minne.

Givaren kan kalibreras/justeras med 
programmet Mätman XL 4.

Hög upplösning, 0,025% av mätområdet.  
12 bitars A/D-omvandlare.

Mätområde: -35°C till +140°C (med extern 
givare) eller 20%-95% RF.

Finns även med rostfri penetreringsgivare  
för livsmedelshantering.

Tid, datum och namn på mätningarna lagras.

Loggintervall ställbart från 1 sek till 12 tim.

Funktion indikeras med blinkande lysdiod.

Arbetstemperatur: -35°C till +70°C.

Batterilivslängd minst 1 år. Lätt att byta.

Storlek 42x97x26 mm.

Vikt: 50g exkl givare.

Mätman XL 4, program. Passar som tillval för  

hela Mätman-sortimentet.

Teknisk data Mätman G-2
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