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Vision Air Control
onderdrukregistratie
on- en oﬄine
Over- en onderdruk monitor/logger
De VAC is een over- en onderdruk
monitor/logger. Afhankelijk van de
uitvoering is het apparaat voorzien
van 1 tot 4 meetkanalen. Het apparaat
is voorzien van 3 of 6 instelbare
uitgangen.

Er zijn 3 modellen die in oﬄine en
online versies beschikbaar zijn.

Technische Specificaties

VAC - C1 : één kanaal
VAC - C2 : twee kanalen
VAC - C4 : vier kanalen
Elk model kan worden uitgevoerd als
VAC en VAC Cloud. Met de laatste is
het mogelijk om gebruik te maken van
VAC Cloud (online platform) via Upload
of directe verbinding met de koﬀer.
Loggegevens kunnen geëxporteerd worden
via USB en live uitgeprint worden met de
ingebouwde printer.
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Afmeting

mm

360x280x145(lxbxh)

Gewicht

kg

360x280x145(lxbxh)

Opslagtemperatuur 2

°C

min -10 / max +60

gebruikstemperatuur 1,2

°C

min 0 / max +50

ingress protection

-

IP67 (gesloten case)

printerrol breedte

mm

57

printerrol diameter
touchscreen
Ingangsspanning PM

128x64

V

7,5

Adapter ingangsspanning

VAC

100

Opslag intern

uur

1000

USB opslag

-

USB 2.0, FAT/FAT32

Meetbereik

mBar (Pa)

-1 (-100)

DC/AC

230

Maximale schakelstroom

A

2

Modem

-

Quad-band 2G

SIM Type

-

Normaal (Mini)

Speaker

"dB (op

140

Maximale schakelspanning

T

mm
pixels
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Vision Air Control onderdrukregistratie on- en oﬄine
Over- en onderdruk monitor/logger

VAC cloud oﬄine

Functionaliteit van de voorganger PM
Snellere export van data via USB (6-8 sec per 24u rapportdata)
Optie om online te gaan (te activeren door Visser)

VAC cloud online

Tools van VACCloud.com
• Opslag op server
• Data overal ter wereld en altijd beschikbaar
• Gebruik in eigen taal en lokale datum/tijd
• Rapportdata overzichtelijk indelen en toegang beperken
- Groepen/projectmappen per gebruiker
- Gebruiker begrenzen tot één koﬀer
• Overzicht van rapporten met zoekfunctie en ﬁlters
• Interactieve rapporten
- Graﬁek met zoom/scroll/ﬁlters
- Datapunten bij graﬁek met extra informatie van
systeem
- Zoeken op datum
• Download van PDF /CSV (in één bestand)
Automatische e-mails van rapporten
Automatische synchronisatie
• Geen USB benodigd (alleen als backup)
• Rapporten direct online zichtbaar (ook tijdens monitoring)
• Automatisch een rapport in uw e-mail na project
• Automatische synchronisatie datum/tijd
• Automatische ﬁrmware-updates (snelle
probleemoplossing)
• Overzichtspagina met alle projecten/koﬀers (full screen
mogelijkheid)
• Live monitoring
- Scherminformatie op afstand
- Graﬁek met meetdata
- Accepteren van alarmen
• App (iOS en Android) met live monitoring en overzicht
(overal beschikbaar)
• Alarm-SMS linkt naar app/website voor direct inzicht en
handelen bij situaties
Dit alles zonder abonnementskosten

Zonder data SIM

Met data SIM
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