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- De onafhankelijke VISIE op levering en onderhoud van uw gasdetectie -

De OdaLog Logger L2  is speciaal ontworpen voor de afvalwater 
industrie. Het heeft een robuust ontwerp en een verbeterde 
batterijduur, tot wel 12 maanden. 

Het doel is om het niveau van H₂S te detecteren en te loggen. 
Vervolgens kan dit in een tabel of grafiek worden weergegeven 
om zo de verschillen in het niveau van H₂S over de tijd te 
monitoren. 

Vanwege de aard van de omgevingen waarin het instrument 
nodig is, is het ontwerp klein, robuust, waterbestendig en in staat 
om voor een lange periode gegevens vast te leggen. 

In het kort: 

• Verbeterd geheugen tot wel 42.000 datapunten

• Groot alpha-numerisch display

• Groot geheugen voor 3 maanden logdata.

• Filter beschermt de sensor tegen water.

• Infrarood datalink, eenvoudig bij downloaden en kalibreren.

• Automatische kalibratie. Voert makkelijk ‘‘span checks’’ uit op
locatie.

• Roestvrij stalen bevestigingshaak.

• Duurzame niet-corrosieve behuizing weerstaat afvalwater.
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- De onafhankelijke VISIE op levering en onderhoud van uw gasdetectie -

Afmetingen H x Dia: 196 mm x 62 mm 
Gewicht 420 gram 

Relatieve vochtigheid 15 tot 90% niet condenserende 
relatieve vochtigheid 

Temperatuur -10°C tot +40°C
Batterij Vervangbare C-formaat Lithium batterij
Batterijduur Langer dan 8 maanden (voor lithium batterij)
Geheugencapaciteit 42.000 metingen 
Logging interval Instelbaar van 1 seconde tot 1 uur 

- Gedurende 6 maanden 5 min interval of
- Gedurende 29 dagen 1 minuut interval of

Certificaten IEC Ex ITA 08.0010 
Ex ia IIC T4 
IP 66/68 

Nemko 08 ATEX  1270 
Ex ia IIC T4 IP66/68 
II 2 G 

Onderhoud Wij adviseren dat de OdaLog ten minste 
eenmaal per drie maanden wordt 
teruggebracht naar Ex-Ox-Tox voor volledige 
inspectie, software upgrades, kalibratie, tests 
voor lineariteit en het voorzien van nieuwe 
batterijen. 

Garantie 12 maanden bij gebruik volgens handleiding 
(met uitzondering van kalibratie kosten) 

Specificaties 

OdaLog 
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