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CasCade 
“When Temperature Matters”

De LogOnline WiFi Logger is de ultieme oplossing om veilig, robuust en eenvoudig uw temperaturen te 
registreren en te bewaken. In 3 eenvoudige stappen regelt u de remote uitlezing.  
1) U koopt de WiFi Logger. 2) Aanmelden via het aanmeldformulier. 3) verbindt de Logger via uw WiFi netwerk. 

De LogOnline WiFi Logger heeft een interne temperatuur en relatieve vochtigheidssensor plus de mogelijkheid 
om twee externe temperatuursensoren aan te sluiten, welke standaard werken in het bereik van -100 tot 200 
graden Celsius. Ideaal voor vriezers, koelkasten, broedstoven en alle andere apparatuur waar u de 
temperatuur wilt bewaken en registreren. 
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• Batterij voeding, 14 maanden bij standaard opslag per 5 minuten en 30 minuten verzending; 
• Lokale opslag tot ruim 3 maanden bij verbreking Wifi signaal. Automatische doorzending bij WiFi herstel; 
• Externe temperatuursensoren optioneel tot 400 graden; 
• Lage aanschafkosten, geen onderhoudskosten; 
• Beveiligde dataopslag op eigen Cloud-server in professioneel datacentrum; 
• Uw dashboard met gegevens zijn overal en altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar; 
• Lokaal display, inclusief batterij-status en WiFi signaalsterkte; 
• Kalibratie certificaat van de WiFi Logger wordt meegeleverd. Uitgebreide kalibratie incl. de externe 
 sensoren op aanvraag; 
• Alarmmelding via SMS & Email.

      Optionele glycol flesjes                                   Diverse temperatuur sensoren leverbaar                            Wereldwijde toegang                                                         
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Hoe werkt LogOnline? 

De WiFi Logger verzamelt iedere 5 minuten de meetgegevens en geeft deze iedere 30 minuten door aan 
onze beveiligde LogOnline server. Kortere meet- en verzendcycli zijn mogelijk wanneer de voedingsadapter 
wordt gebruikt. De LogOnline server verwerkt alle gegevens in de achterliggende database en verzorgt de 
backup van de data. Via uw Login-naam en wachtwoord komt u op uw eigen beveiligde LogOnline dashboard 
en kunt u uw gegevens analyseren middels de krachtige trending/grafiek overzichten. Tevens kunt u direct de 
rapportage in .pdf of .csv formaat downloaden en printen. Ook kunt u zelf “triggers” aanbrengen op die 
meetpunten waarvan u een melding wenst te krijgen als een bepaalde grens wordt overschreden. 
  
Voor wie is LogOnline bedoeld? 
Voor iedereen die vanwege kwaliteitscontrole, wetgeving of welke andere reden dan ook temperaturen moet 
registreren en bewaken. LogOnline neemt u deze zorg geheel uit handen. 

Toepassingsgebieden en referenties 

 • Ziekenhuizen, apotheken en zorginstellingen; 
 • Laboratoria en researchinstellingen; 
 • Voedings- en genotmiddelenindustrie; 
 • Horeca, supermarkten, bedrijven in vis- en vleesverwerking; 
 • Koel- en vriesopslag.
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Essentieel voor ieder 21 CFR Part 11 validatie systeem, of als onderdeel van een op gevarenanalyse en kritisch controlepunt gebaseerd voedselveiligheid programma 
(HACCP), stelt de LogOnline-Cloud u in staat om de wijzigingen die u heeft aangebracht, middels een audit-trail vast te leggen. 

De LogOnline WiFi Logger is geschikt voor WPA2-Enterprise encryptie, wat wordt beschouwd als de gouden standaard voor draadloze netwerkbeveiliging en is van het 
hoogste beveiligingsniveau. Door gebruik te maken van de kracht van IoT, kunnen geautomatiseerde rapporten op afstand worden opgesteld en vervolgens worden 
opgeslagen. Dit wordt van vitaal belang bij uw overwegingen tot naleving van wet- en regelgeving en controleerbare vereisten. 
              
              Sept. 2020 

www.logonline.nl


