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CasCade 
“When Temperature Matters”

CasCade levert al bijna 20 jaar instrumenten en systemen voor het meten, bewaken, registreren en alarmeren 
van temperatuurprocessen voor de industrie, laboratoria en machinebouw. Wij vertegenwoordigen diverse 
topmerken op dit gebied waaronder BrainChild welke een unieke serie papierloze recorders op de markt 
brengt. Tezamen met onze 1/10 DIN Klasse PT100 elementen vormen deze handzame PR-series recorders 
een perfect validatiesysteem. 
 
Het meertalig aanraakscherm en de USB poort voor het overzetten van de gemeten waarden zorgen voor een 
ultieme bedieningsvriendelijkheid. Met deze validatie set kunt u de gehele temperatuurverdeling van 
uw ultra-low vriezers, vriezers, koelkasten en klimaatkasten in beeld brengen. De recorder kan worden 
geleverd volgens de FDA 21 CFR part 11. Optioneel kunnen wij de gehele set aan u leveren inclusief een 
kalibratiecertificaat volgens ISO 17025. 
 
De set wordt standaard geleverd voor 6 of 12 kanalen met recorder model PR20 (behuizing 144 x 144 mm). 
Indien gewenst kan er worden uitgebreid tot 24 kanalen. Het grootte model PR30 (288 x 288 mm) is leverbaar 
tot maximaal 48 kanalen.  
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• Euro-netentree voeding 230Vac; 
• Lokale opslag met export via USB of SD-kaart; 
• 2e USB poort t.b.v. muis aansluiting/bediening; 
• Ethernet aansluiting standaard aanwezig; 
• Software t.b.v. configuratie en historisch weergave meegeleverd; 
• PT100 elementen volgens 1/10 DIN Klasse; 
• Digitaal display met overzicht van al uw sensoren; 
• Draagbeugel en steunvoetjes; 
• Optioneel wordt een kalibratie certificaat wordt meegeleverd; 

Geen handmatige registratie meer        Diverse temperatuur sensoren leverbaar                 19 talen instelbaar                                                        
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Waar wordt de PR20 Validatie recorder gebruikt? 

De PR20 Validatie Recorder wordt gebruikt voor het valideren van 
koelkasten, vriezers, ultra-low vriezers, incubators en klimaatkamers in 
laboratoria en research centra.  

Toepassingsgebieden en referenties 

 • Pharmacy / Life Science 
 • Ziekenhuizen, apotheken, zorginstellingen; 
 • Voedings- en genotmiddelenindustrie; 
 • Bio- en agrarische sector; 
 • Lucht- en ruimtevaart; 
 • Koel- en vrieshuizen.
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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 PR20 papierloze recorder u in staat om de wijzigingen die u heeft aangebracht, middels een audit-trail vast te leggen. 
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