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Niezawodny, poręczny, dokładny 

Od ponad 10 lat Datapaq – lider w 
przemysłowej rejestracji temperatury – 
dostarcza rozwiązania dla producentów 
żywności. 

Możliwości 
Rejestrator Datapaq, bezpiecznie umiesz-
czony w barierze termicznej, przemiesz-
cza się przez piec, chłodziarkę, zamrażar-
kę lub smażalnik. Zapisuje, a nawet może 
transmitować wartości temperatury z 
różnych punktów pomiarowych. Po ze-
braniu danych program Insight buduje 
profil temperatury. Dzięki temu analiza 
profilu temperatury jest przeprowadzona 
natychmiastowo, co pozwala od razu 
wykryć problemy. Jest to najprostszy, a 
jednocześnie najlepszy sposób. 

• Maksymalizuj wydajność produk-
cji 

• Gwarantowana jakość produk-
tów w zgodzie z wymaganiami 
HACCP 

• Wykryj problem pieca przed ich 
zaistnieniem w produkcji 

• Dokumentuj cały proces, dla 
klienta lub audytorów 

• Minimalizuj różnice w jakości 
produktów, smaku, wyglądzie i 
barwie 

 

Prosta procedura 

Szczególną uwagę poświęciliśmy na to, 
aby system Food Tracker wykonywał 
pomiary zawsze w taki sam sposób. 
Nowa, wodoodporna konstrukcja reje-
stratora MultiPaq21, łatwe w użyciu 
termopary, wodoszczelna bariera ter-
miczna ze stali nierdzewnej - ulepszony 
został każdy aspekt systemu. W kombi-
nacji z unikalnym oprogramowaniem 
Datapaq Insight dostarczany jest pro-
dukt, który umożliwi wydajniejszą pracę 
zakładu, całkowicie spełniając wymagania 
HACCP. 

 Rejestrator MultiPaq21 

Dokładny, poręczny, wodoodporny i programowalny, 6 lub 8 kanało-
wy rejestrator danych wysokiej jakości. 

• Wysoka dokładność i duża pojemność pamięci gwarantuje najlepsze dane 

pomiarowe, które pomogą rozwiązać problemy. 

• Zapis temperatury produktu lub powietrza – zarówno z użyciem termopar 

T jaki i K. Są one specjalnie zaprojektowane tak, aby spełnić surowe wyma-

gania obróbki produktów spożywczych. 

• Rejestrator MultiPaq 21 posiada opcję telemetrii, która pozwala na transmi-

towane danych pomiarowych do operatora w czasie rzeczywistym - pod-

czas procesu – idealne narzędzie do testowania nowych procesów pozwala-

jące zaoszczędzić czas. 

• Sprzężenie z programem Insight 

pozwala na wgląd dokumentacji 

sprzed miesięcy i lat, w celu przed- 

stawienia audytorom HACCP. 

• Urządzenie posiada indeks wodo- 

szczelności IP67 oraz maksymalną 

temperaturę pracy 85°C, pozwala- 

na użytkowanie dataloggera tam, 

gdzie wcześniej nie było to możliwe. 

Czyszczenie urządzenia to tylko formalność. 

 

Łatwy w użytkowaniu… 

• Pełna kompatybilność z interfejsem USB pozwala na szybki transfer danych. 

Rejestrator posiada także możliwość komunikacji poprzez port RS. 

• Ładowalne baterie NiMH zasilają logger przez ponad tydzień. 

• Możliwość przeprowadzeniu do 8 przebiegów bez ściągania danych. Osz-

czędza pracę i upraszcza proces. 

• Uruchomienie poprzez przycisk START/STOP – alternatywnie poprzez 

zdefiniowany czas lub temperaturę. 

 

   

 



  

Bariery termiczne 

Zakres dostępnych barier ilustrucje 25 

lat doświadczeń Datapaq z ochroną 

rejestratorów przez surowymi 

warunkami. Wytrzymałość, rozmiar, 

prostota są kluczowymi czynnikami 

każdego wielokanałowego systemu 

profilowania temperatury. Bariery Food 

Tracker są wodoszczelne – a niektóre z 

nich mogą być nawet zanurzane w 

rozgrzanym oleju. Od smażalnika do 

zamrażarki – to pełen zakres 

zastosowań bariery Datapaq 

 
• Środowisko z parą wodną, wysoką temperaturą, szybkim smażeniem, za-

mrażaniem nie stanowią żadnego problemu dla systemów Datapaq. Uni-

kalna kombinacja stali nierdzewnej, radiatorów oraz izolacja gwarantują la-

ta żywotności produktu.  

• Unikalny stelaż na produkty oraz uchwyt 

termopar zapewnia łatwość użycia oraz 

powtarzalne rezultaty. Nie ma więcej 

potrzeby zatrzymywania przenośnika lub 

produkcji. 

• Szeroki zakres termopar do wyboru,  

aby jak najlepiej dopasować system do 

 Twoich potrzeb. 

• Bariery o małej masie i wymiarach do 

nietypowych zastosowań. 

• Bariera może być umieszczona daleko 

za produktami mierzonymi, minimalizując 

jednocześnie zakłócenia profilu tempe- 

ratury wynikające z obecności stosun- 

kowo dużej masy obok produktu. 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie Insight 

Najbardziej zaawansowane oprogramowanie do 

pracy w przemyśle, łatwe w użytkowaniu 

poprzez specjalne kreatory. Proste i 

skomplikowane obliczenia są pokazane w 

przejrzysty i jasny sposób. Za pomocą jednego 

kliknięcia można sporządzać i porównywać 

dzienne raporty z pomiarów. Także wnikliwa 

analiza danych jest możliwa poprzez zagłębianie 

się w możliwości programu Insight. 

 

• Automatycznie stosuje wymagania HACCP, 
takie jak temperatura maksymalna i mini-
malna, czas przebywania w kilku zdefiniowa-
nych temperaturach. Elektroniczne prze-
chowywanie danych minimalizuje straty lub 
błędne dane. 

• Standardowy raport pomiarowy jest do-
stępny poprzez jedną ikonę. 

• Oblicza dane bakteryjne, takie jak FoValue – 
szybkość niszczenia bakterii, jak również 
szybkość chłodzenia Critical Control Point 
(CCP) oraz redukcję logarytmiczną. Bez 
zgadywania i transpozycji danych. 

• Zaprogramowane alarmy poinformują o 
spełnieniu lub niespełnieniu wprowadzonych 
kryteriów procesu.. 

• Porównuj wyniki pomiarów z wcześniejszy-
mi w celu obserwacji odchyleń i strat ener-
gii. 

• Możliwość powiększania wykresu w celu 
zweryfikowania jednorodności temperatury 
lub wychwycenia problemów podczas pro-
dukcji. 

• Kreatory pomagają w obsłudze oraz zmniej-
szają czas potrzebny na wyszkolenie pracow-
ników. 
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Specyfikacje techniczne 

Rejestratory MultiPaq21 

Pamięć 1.8 MB 

16 godzin (6 termopar / interwał 0.5 s)  

Interwał próbkowania od 0.5 s do 50 min (użytkowanie standardowe – tylko temperatura) 

od 2 s do 50 min (pomiar z telemetrią – tylko temperatura) 

Dokładność  ± 0.2°C  

Rozdzielczość 0.1°C   

Maksymalna wewnętrzna temperatura pracy od -40ºC do 85ºC 

Uruchomienie pomiaru  Przyciski Start/stop, włącznik czasowy lub temperaturowy 

Bateria  ładowalna NiMH, żywotność do 250 godzin. 

Termopary Typ T, British Standard Class I 

Typ K, Special Limits of Error ANSI MC 96.1 

 
Nr kat. Typ termopar Ilość kanałów Wysokość Szerokość Długość Zakres rejestracji Telemetria

DP2162 T 6 23 mm 100 mm 205 mm -196ºC  -  400ºC Nie 

DP2166 K 6 23 mm 100 mm 205 mm -150ºC  -  1370ºC Nie 

DP2182 T 8 23 mm 100 mm 205 mm -196ºC  -  400ºC Tak 

DP2186 K 8 23 mm 100 mm 205 mm -150ºC  -  1370ºC Tak 

 

Bariery termiczne 

Nr kat. Wysokość Szerokość Długość Masa 
Wytrzymałość temperaturo-

wa @ 
Zanurzalna 

 mm mm mm kg 100°C 200°C  

TB5009 60 mm 204 mm 394 mm 4.4 kg 3.0 h 1.25 h Nie 

TB5010 100 mm 219 mm 393 mm 6.0 kg 10.0 h 3.75 h Nie 

TB5011 40 mm 195 mm 384 mm 3.0 kg 2.5 h 40 min Nie 

TB5815 40 mm 178 mm 398 mm 3.1 kg 2.0 h 
1.0 h (płyn) 

45 min 
22 min  (płyn) 

Tak 

TB5816 65 mm 240 mm 393 mm 5.3 kg 6.5 h 

3.0 h (płyn) 

2 h 
1.0 h (płyn) 

Tak 

TB5016 120 mm 206 mm 401 mm 6.3 kg 8 h 4 h Nie 

TB5817 105 mm 150 mm 360 mm 6.3 kg 14 h 4.5 h Tak 

 

 
Akcesoria 

Telemetria radiowa TM21, termopary, sonda wilgotności, stelaż na produkt i uchwyt termopar 

Aby uzyskać pełną specyfikację proszę przejrzeć odpowiednią listę akcesoriów. 
 
 

GWARANCJA DATAPAQ 
Każdy system DATAPAQ posiada roczną gwarancję. Jako uzupełnienie gwarancji oferujemy kontrakt na coroczny serwis oraz rekalibrację, w 
tym darmowe uaktualnienia oprogramowania oraz wypożyczenie sprzętu na czas serwisu.* 

* W zależności od kraju 

 
 

Światowy lider w profilowaniu temperatur. 
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