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CasCade Automation Systems BV levert al ruim 
18 jaar temperatuur bewaak & registratie 
systemen voor laboratoria, koel- en vriesopslag 
en research faciliteiten. 

Sinds enkele jaren brengen bij met groot succes 
het volledig draadloze SpyDaq/LogOnline 
systeem op de markt, waarbij de gemeten 
waarden van uw broedstoven, koelkasten, 
vriezers enz. enz. draadloos naar het basisstation 
worden gezonden. Naast temperatuur kunnen 
ook relatieve vochtigheid en andere 
processignalen gemeten en verwerkt worden. Het 
basisstation verzend op zijn beurt de gegevens 
door naar ons beveiligde datacentrum waar deze 
opgeslagen worden.

“When Temperature Matters”

Via uw eigen unieke login naam en wachtwoord 
krijgt u toegang tot uw eigen beveiligde gedeelte 
van de database zodat uw gegevens, 
onafhankelijk van de locatie waar u zich bevind, 
kunt bekijken, analyseren en printen/opslaan via 
uw smartphone, tablet-pc of computer.  

Draadloos temperatuur en relatieve- vochtigheid 
bewaak & registratiesysteem

Uw voordelen in een overzicht:

➣ Gunstige aanschafprijs
➣ Geen installatiekosten 
➣ Geen PC en software onderhoud
➣ Wereldwijde toegang tot uw gegevens
➣ Zeer overzichtelijke weergave
➣ E-mail en SMS alarmering
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CasCade Automation Systems B.V.
“When Temperature Matters”

Het basis station is voorzien van een dubbele 
ontvangstantenne om de beste mogelijke 
ontvangst te garanderen. Voor grote afstanden kan 
gebruik worden gemaakt van een zogenaamde      
“ repeater” om het signaal onderweg extra te 
versterken. De optionele SpyPower unit zorgt 
ervoor dat bij eventuele stroomstoringen binnen uw 
bedrijf het systeem nog vele dagen van spanning 
wordt voorzien.

De grote variatie aan temperatuur- en vocht 
sensoren die wij kunnen leveren zorgt altijd voor de 
juiste oplossing.

De LogOnline website is het dashboard van uw 
bewaak en registratiesysteem. De website is 
zowel geschikt voor uw smartphone, tablet-PC als 
computer. De overzichtelijke opzet geeft de 
gebruiker direct het overzicht om te zien of alles in 
orde is. 

Via de configuratiepagina kunt u de sensoren zelf 
van een logische naam voorzien en ook kunt u per 
sensor meerdere alarmen instellen en de 
meldingen laten verzenden via E-mail en SMS. De 
historische gegevens kunt u inzichtelijk maken in 
grafiekvorm en met behulp van de export functie 
kunt u de gegevens overzetten naar excel formaat 
of PDF formaat. 
Uiteraard kunnen meerdere gebruikers van het 
systeem worden aangemaakt waarbij ook 
verschillende rechten kunnen worden toegekend.

Interesse? Neem dan contact met ons op of zie onze 
website voor meer informatie www.cascade.net
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Draadloos temperatuur en relatieve- vochtigheid 
bewaak & registratiesysteem
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