
Uw specialist voor waterhygiëne!

Voor meer informatie,  
bezoek onze website:

www.aqua-free.com

Spoelingen veilig registreren

De AS DataLog verhoogt de veiligheid bij het 
automatisch spoelen om de vorming van biofilm 
te voorkomen. Het aantal spoelingen wordt 
automatisch geregistreerd en vastgelegd door 
de meegeleverde software, die overzichtelijke 
tweemaandelijkse spoelprotocollen genereert.

■ Compact, onafhankelijk systeem

■ Registratie van gegevens van  
max. 2 maanden

■ Veilige thermische meting

■ Eenvoudige bediening en montage

■ PC-software met automatische analyse

■ Spoelprotocollen ten behoeve van  
legionella beheersplan

AS DataLog
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Spüldaten 
Spülintervall: alle 24 Stunden 
Spüldauer: 10 Minuten 
100% entspricht 1 Spülung pro Tag 
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Eenvoudig en overzichtelijk 
spoelprotocollen maken
De AS DataLog is een uitbreiding op het automatische spoel-
systeem FLUSH 2.0. Om het aantal spoelingen en de duur van 
de spoelingen vast te leggen, wordt het automatische spoelsysteem 
gekoppeld met de AS DataLog. Voor het installeren wordt de ring 
van de temperatuursensor van de AS DataLog op de uitgang van 
FLUSH 2.0 gemonteerd. De AS DataLog registreert de door de 
spoeling veroorzaakte temperatuurverandering en slaat de gege-
vens op de geïntegreerde SD-kaart op. Spoelingen die langer 
duren dan twee minuten worden geregistreerd. Ook de tempera-
tuur aan het einde van de spoeling wordt geregistreerd en vast-
gelegd. Zodra de geregistreerde gegevens naar een pc zijn ver-
zonden, analyseert de meegeleverde software de gegevens 
automatisch. Een door Aqua free ontwikkeld algoritme berekent 
op basis van de temperatuurverandering tijdens het spoelen het 
start- en eindmoment van het spoelen. De geregistreerde spoe-
lingen worden samengevat in een tweemaandelijks spoelprotocol. 
Het protocol legt de geslaagde spoelingen of afwijkingen overzich-
telijk vast. Het tweemaandelijkse spoelprotocol is als pdf-bestand 
beschikbaar en kan daardoor ingepast worden in een legionella 
beheersplan als bewijs van de spoelingen.

Toepassingsgebieden
■ Ziekenhuizen

■ Bejaarden- en verpleeghuizen

■ Hotels en vakantieresorts

■ Scholen, sporthallen en kinderdagverblijven

■ Woningen

■ Bedrijfsgebouwen / kontoorpanden

Technische gegevens
■ Afmetingen 

AS DataLog recorder: L: 92 mm, B: 68 mm, H: 30 mm

■ Meetnauwkeurigheid: +/- 1°C na 3 minuten spoelen

■ Tijdsinterval 
temperatuurmeting: 30 seconden

■ Spanning: 3,6 Volt

■ Gebruiksduur: Tenminste twee maanden 
 met één batterij

■ Gegevensopslag: Op SD-kaart

■ Pc-software: Compatibel met Windows 7, 
 8 en 10

Inhoud
■ AS DataLog ringsensor met aansluitkabel

■ AS DataLog recorder met zuignap

■ USB-kabel

■ Uitgang voor FLUSH 2.0 van metaal met hygiënische 
sproeikop

■ Binnenzeskant voor de montage van de uitgang

■ AS DataLog pc-software op SD-kaart

AS DataLog

AS DataLog  
gegevensoverdracht

Tweemaandelijks 
spoelprotocol
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