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Loggit® Mobile Hub 

Realtidsövervakning, loggning och kontroll 

 

Loggit® Mobile Hub är en mobil enhet i 

vårt övervakningssystem som mäter 

temperaturer, luftfuktighet och andra 

parametrar. Den hanterar larm och loggar 

värden kontinuerligt över internet via GPRS 

till en server som garanterar högsta möjliga 

tillförlitlighet och kvalitet. Loggit Mobile 

Hub är utvecklad och tillverkad i Sverige. 
 

 
Typiska användningsområden  

Realtidsövervakning, loggning och kontroll för: 

 livsmedelsindustrin 

 kyl- , frys- och värmetransporter med: 
o lastbilar 
o båtar 
o containrar 

 
Fördelar med Loggit® Mobile Hub 

 Möjlighet till GPS positionering 

 Säkerställa stabila temperaturer i 

kyl/frysrum, värmeskåp, lastutrymme 

 Verifierade data i  loggar och automatiskt 

genererade rapporter. 

 Full kontroll och realtidsövervakning via 

Loggit User Interface  med åtkomst från PC, 

smartphone och surfplatta. 

 SMS- och e-postlarm samt lokal 

larmutgång. 

 Flexibel, enkel att installera, driftsätta och 

använda. (plug&play). 

 Kundanpassningsbar - går att skräddarsy 

enligt kunds önskemål 

 Ni undviker att behöva kassera produkter till 

följd av handhavande-, material-, 

temperatur- eller elfel. 

 

Möjlighet till ytterligare funktioner 

Driftsloggning - start och stop 
 Logga drifttid - har anläggningen stoppat? 

 

 

 
 

Loggit® Mobile Hub finns i olika utföranden. 

 
 

 Möjlighet till utökade larm såsom: 

o om enheten flyttas under specifika tider 

o om enheten står still under specifika tider 

o Driftslarm - kylanläggningen går hela tiden, en 

massa start/stop  mm. 

 
Nyckelfunktioner i  Loggit® Mobile Hub 

 Upp till 20 temperatursensorer. 

 Upp till 4 dörrsensorer/digitala ingångar. 

 Upp till 4 analoga ingångar (0-10v/ 4-20mA). 

 GPRS/GSM –förbindelse. 

 1 reläutgång som kan programmeras som lokal 

larmutgång eller fjärrstyrning över internet. 

 Realtidsövervakning via användargränssnittet LUI 

(Loggit User Interface). 

 Kan övervaka externa larm som instängningslarm, 

kompressorlarm och brandlarm. 

 Automatiskt larm via SMS, e-post och ljud/ljus vid: 

o strömavbrott, 

o användardefinierat temperaturlarm, 

o dörrlarm, 

o driftavbrott av kyl- och fryskompressorer,  

o larm med tidsintervall  

 


