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Παρατηρώντας επί σειρά ετών το χώρο της μεταφοράς διαγνωστικών βιολογικών δειγμάτων στην 
ελληνική αγορά, διαπιστώσαμε την έλλειψη ενός αξιόπιστου συνδετικού κρίκου, ο οποίος θα 
αναλάμβανε την ορθή και ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων, σε συνδυασμό με τη χρήση 
εξειδικευμένου και πλήρως εναρμονισμένου με τους διεθνείς κανονισμούς πακέτου μεταφοράς.

Η SBTcourier Ltd ήρθε να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη 
μεταφορά διαγνωστικών  βιολογικών δειγμάτων  στον ελληνικό χώρο. 
Βασικό μέλημα της SBTcourier Ltd, η οποία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η 
προσφορά  υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον εκάστοτε πελάτη, πραγματοποιώντας γρήγορη και 
ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων στον τόπο προορισμού.

Η SBTcourier Ltd διαχειρίζεται τα δείγματα με ταχύτητα, σε συνεργασία με ένα διευρυμένο δίκτυο 
μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίες παγκόσμιες εταιρίες υψηλού κύρους στο χώρο των 
ταχυμεταφορών βιολογικού υλικού κάθε τύπου. Αντίστοιχα, εγγυάται την ασφαλή τους μεταφορά, 
μέσω της κατά γράμμα τήρησης των διεθνών κανονισμών μεταφοράς διαγνωστικών ουσιών. 
Κανονισμών που καθορίζονται από τους κανόνες ορθής πρακτικής (GMOs), κανόνων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) αναφερόμενων στη σωστή λειτουργία της  ψυκτική αλυσίδα 
(Cold Chain) και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR, ADR/οδική μεταφορά, IATA/αεροπορική 
μεταφορά, Code IMDG/θαλάσσια μεταφορά) 

Παράλληλα, η SBTcourier Ltd παρέχει τις συσκευασίες (πακέτα)  μεταφοράς των βιολογικών 
δειγμάτων, οι οποίες είναι αυστηρά υψηλών προδιαγραφών, εναρμονισμένων πλήρως στους διεθνείς 
κανονισμούς, επιτυγχάνοντας την ασφαλή και στην επιθυμητή θερμοκρασία  μεταφορά προς τον τόπο 
προορισμού.

Μαζί, η SBTcourier Ltd και οι πελάτες της, μπορούν να βελτιώσουν τη φροντίδα των ασθενών σήμερα 
και στο μέλλον.



Observing for years the field of transporting diagnostic biological samples in the Greek market, we 
found a lack of a reliable connecting link, which would undertake the proper and safe transportation of 
samples, combined with the use of specialized and fully harmonized regulations in transporting inter-
national packages.

The  came just to meet this need by playing a vital role in transporting diag-
nostic biological samples in the Greek area.

A  concern of the Company, which operates worldwide, is to offer high quality services to each 
customer, making quick and safe transportation of samples to the destination.

The SBTcourier Ltd Company handles samples with speed, together with an expanded transport 
network, which includes leading high-profile global courier companies. Respectively, it is guaranteeing 
their safe transportation, by literal compliance with international regulations, regarding the transporta-
tion of diagnostic substances. Regulations determined by the rules of good practice (GMOs), the rules 
of the World Health Organization (WHO) reported to the proper function of the cold chain and other 
International Organisations (DGR, ADR / road transportation, IATA /air transportation, Code IMDG /ma-
rine transportation)

In addition, SBTcourier Ltd provides a complete packaging solution (packages) for transporting biologi-
cal samples, which are strictly high standards and fully harmonized with international regulations, 
achieving a safe and at the desired temperature transfer to the place of destination.
Together, the Company and its customers, can improve patient care today and in the future.

Ειδικός Χειρισμός

Για τους ανθρώπους της εταιρίας, η ποιότητα είναι κάτι παραπάνω από μια αξία, είναι τρόπος ζωής, 
γι’ αυτό και κάθε αποστολή αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη εργασία και ποτέ ως ενοποιημένη.

Η εξυπηρέτησή μας κινείται πάντα στα υψηλότερα επίπεδα, ενώ η αποστολή σας θα 
παρακολουθείται  προληπτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Είμαστε οι πλέον εξειδικευμένοι και με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας στο συνεχή έλεγχο και διαχείριση 
της θερμοκρασίας της ψυκτικής αλυσίδας και την ώρα παράδοσης των ιατρικών δειγμάτων.

Τα δείγματα που παραλαμβάνονται μέχρι τις 14:00, παραδίδονται εντός Ευρώπης σε μία ή δυο 
εργάσιμες μέρες. Αναλόγως της ανάγκης της μεταφοράς παρέχουμε μέσα από το διευρυμένο δίκτυο 
των συνεργατών μας παράδοση:

• πόρτα-πόρτα πριν τις 09:00 π.μ. την επόμενη δυνατή εργάσιμη μέρα
• πόρτα-πόρτα πριν τις 10:30 π.μ. την επόμενη δυνατή εργάσιμη μέρα
• πόρτα-πόρτα πριν τις 12:00 π.μ. την επόμενη δυνατή εργάσιμη μέρα 

Όσον αφορά μεταφορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας τον παγκόσμιο ιστό 
μεταφορών, παρέχουμε τη δυνατότητα παράδοσης εντός μίας έως τριών ημερών, αναλόγως των 
τελωνειακών υπηρεσιών και την ταχύτητα επεξεργασίας του πακέτου σας. 
 
Η ταχύτερη δυνατή μεταφορά αποτελεί κύριό μας στόχο, σε συνδυασμό με την ενεργή 
παρακολούθηση και τη χορήγηση απόδειξης παραλαβής  σε κάθε των περιπτώσεων. 

Βασικά στοιχεία της υπηρεσίας μας περιλαμβάνουν:

• Next Flight Out
• Ενεργητική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διαδικασία διανομής
• Συμμόρφωση στους κανονισμούς της ΙΑΤΑ
• Γρήγορο εκτελωνισμό
• Άμεση παράδοση
• Απόδειξη παράδοσης



Διαχείριση Κρύο-αλυσίδας

Ως ειδική εταιρία ταχυμεταφορών (courier) της ψυκτικής αλυσίδας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε 
μια ποικιλία συσκευών για τον έλεγχο και την καταγραφή της θερμοκρασίας, ώστε να σας παρέχεται 
η δυνατότητα να ελέγχετε τα στοιχεία κατά τη διάρκεια μεταφοράς του υλικού.
Η SBTcourier Ltd κατανοώντας την ανάγκη διατήρησης ελεγχόμενων θερμοκρασιών των διαφόρων 
δειγμάτων, παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς σε συγκεκριμένα πακέτα/κουτιά μεταφοράς στις 
ακόλουθες ζώνες θερμοκρασίας:

• 15-25°C Controlled ambient

• 2-8°C Refrigerated

• -20°C & -70°C Frozen and deep frozen
and lower temperatures

Υλικά Μεταφοράς

Η SBTcourier Ltd έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ασφαλή μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων, 
προσφέρει ποικίλες λύσεις συσκευασίας, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών σε 
ανάγκες μεγέθους και απαιτήσεις θερμοκρασίας.
Η εταιρία χρησιμοποιεί κουτιά συσκευασίας TCP (Temperature Controlled Packaging) με ελεγχόμενη 
θερμοκρασία. Οι συσκευασίες είναι κατασκευασμένες από ειδικού τύπου αδρανές ορυκτό Felt 
(τσόχα), επενδυμένες με μικρή ποσότητα σταθερού φιλμ πολυεστέρα και περικλείονται εξωτερικά 
από ανακυκλώσιμο χάρτινο κυτίο.

Πλεονεκτήματα της συσκευασίας:

Συμπαγής, επίπεδη αποθήκευση

Προσαρμοζόμενα μεγέθη

Superior μόνωση

Ελαφρύ βάρος

Φιλική προς το περιβάλλον

UN3373



As specialist cold chain couriers we are able to supply a variety of temperature controls and tempera-
ture data logging devices that are able to recover and return or download and report the data recorded
whilst of your urgent shipment in transit.

All key staff within understands the need for temperature stability during transit partic-
ularly in the following ranges:

The SBTcourier Ltd having as its primary goal the safe transportation of biological samples, offers a
variety of packaging solutions to meet customer requirements on size and temperature needs.
The company uses packing boxes called TCP (Temperature Controlled Packaging) with controlled
temperature. TCP is made of a special type of inert mineral felt, encapsulated in a small amount of
stable oriented polyester film lining, and recyclable corrugated cardboard boxes.

Compact, flat storage

Custom sizes

Superior insulation

Light weight

Environmentally friendly

UN3373

Light weight

Transport - and shockabsorbant

Κουτιά / Συσκευασίες

Μεγέθη ευρείας χρήσης

Box 07-866

Κουτί 2.76lit μαζί με χαρτόνι και 20mm πάχος τοιχώματος
Όγκος: 2,76 λίτρα
Πάχος: 20 χιλιοστά
Εσωτερικές διαστάσεις: 170x125x130 χιλιοστά
Εξωτερικές διαστάσεις: 210x165x170 χιλιοστά

Box  07-1086

Κουτί 4.72lit μαζί με χαρτόνι και 20mm πάχος τοιχώματος

Όγκος: 4,72 λίτρα
Πάχος: 20 χιλιοστά
Εσωτερικές διαστάσεις: 214x170x130 χιλιοστά
Εξωτερικές διαστάσεις: 264x210x170 χιλιοστά



Box 07-12106

Κουτί 8.03lit μαζί με χαρτόνι και 20mm πάχος τοιχώματος

Όγκος: 8,03 λίτρα
Πάχος: 20 χιλιοστά
Εσωτερικές διαστάσεις: 294x224x122 χιλιοστά
Εξωτερικές διαστάσεις: 320x270x168 χιλιοστά

*Παραγγελία δίαφορων μεγεθών (από τα ανωτέρω κουτία) κατά προτίμηση και σε άλλες διαστάσεις ανάλογα με τις
ανάγκες σας και με το δικό σας λογότυπο.
**Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ( www.sbtcourier.com ) για να βρείτε μεγαλύτερη ποικιλία μεγεθών σε κουτιά.

Box  520008

Κουτί 500ml για πράσινο δοχείο

Όγκος: 500ml
Εξωτερικές διαστάσεις: 100x100x180 χιλιοστά



Διαστάσεις χιλιοστά 
Χωρητικότητα ξηρού πάγου 2.50 κιλά 
για διάρκεια αποστολής μέχρι 55 ώρες

Διαστάσεις: 300x245x295 χιλιοστά 
Χωρητικότητα ξηρού πάγου 6.10 κιλά 
για διάρκεια αποστολής μέχρι 86 ώρες

Διαστάσεις: 305x305x317 χιλιοστά 
Χωρητικότητα ξηρού πάγου 7.50 κιλά 
για διάρκεια αποστολής μέχρι 98 ώρες

Διαστάσεις: 345x260x335 χιλιοστά 
Χωρητικότητα ξηρού πάγου 9 κιλά για 
διάρκεια αποστολής μέχρι 103 ώρες





Box 8.03 Lit carton including with 20mm wall thickness

Volume:
Thickness:
Outer Dimension:
Inner Dimension:

Outer cardboard box to be used with Green 500ml container

Volume:
Outer Dimension:

Mini Mail Box Set 520300

Εξωτερικές διαστάσεις: 240x129x30 χιλιοστά

Το MiniMailBox είναι εγκεκριμένο για χρήση σε κάθε χώρα σαν 
ένα αναγνωρισμένο και ασφαλές μέσο μεταφοράς βιολογικών 
δειγμάτων Κατηγορίας Β, UN3373/P650. To κουτί περιλαμβάνει 
μια Safety Bag και ένα απορροφητικό μέσο 4 θέσεων.

Δοχεία

DG Container Complete  520150

Περιλαμβάνει ένα δοχείο P620/P650 με καπάκι, πλαστικό 
απορροφητικό σακουλάκι και ένα εσωτερικό απορροφητικό 
διαχωριστικό.

Όγκος: 500ml
Εξωτερικές διαστάσεις: 155x87 χιλιοστά
P620, P650
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες



Transport Blood Blister 460168

Θέσεις μεταφοράς: 1
Εξωτερικές διαστάσεις: 165x69 χιλιοστά
P650
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες

Transport Blood Blister 460186

Θέσεις μεταφοράς: 2
Εξωτερικές διαστάσεις: 165x69 χιλιοστά
P650
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες

Transport Blood Blister 460144

Θέσεις μεταφοράς: 3
Εξωτερικές διαστάσεις: 171x106 χιλιοστά
P650
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες

The absorbing materials are part of the packaging instruction P650. In emergencies the material
will absorb all the liquid that has to stay inside the packaging. The absorbing sheets are on one
side provided with a fluid-tight base. That ensures that the outside will stay clean and dry.

1
50ml
113x82 mm

2
100ml
123x92 mm



1
165x69 mm

2
165x69 mm

3
171x106 mm

Απορροφητικά μέσα για σωλήνες

Τα απορροφητικά υλικά είναι μέρος της P650 συσκευασίας. Σε περιπτώσεις ανάγκης το 
υλικό θα απορρόφηση όλο το υγρό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευασία.

Absorbing tube holder 430650

Θέσεις μεταφοράς: 1
Εξωτερικές διαστάσεις: 113x82 χιλιοστά
P620, P650
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες

Absorbing tube holder 430660

Θέσεις μεταφοράς: 2
Εξωτερικές διαστάσεις: 123x92 χιλιοστά
P620, P650
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες





3

 
 

 



Absorbing tube holder 430670

Θέσεις μεταφοράς: 3  

Εξωτερικές διαστάσεις: 122x197 χιλιοστά

P620, P650
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες

Ετικέτες/Logo

Label UN3373 International

Εξωτερικές διαστάσεις: 110x99 χιλιοστά
Διαφανές
P620, P650

Label ¨this way up¨

Εξωτερικές διαστάσεις: 100x60 χιλιοστά
Μη Διαφανές 
P620, P650



3
225ml
122x197 mm

110x99 mm

Transparent

100x60 mm

Non Transparent

Label Dry Ice UN1845

Εξωτερικές διαστάσεις: 185x185 χιλιοστά
Μη Διαφανές 
P620, P650

Label IATA DGR

Εξωτερικές διαστάσεις: 60x100 χιλιοστά
Μη Διαφανές 
P620, P650





Σακούλες ασφαλείας

Εξοπλισμένη με την εύκολα αναγνωρίσιμη μπλε λωρίδα στο πάνω μέρος της σακούλας,  που όταν 
διπλώνεται προς τα πίσω εμφανίζεται η ταινία αφαίρεσης. Απλά εισάγετε τα περιεχόμενα στη 
Safetybag, αφαιρώντας την υποστήριξη, εφαρμόζοντας ακόμη και πίεση σε όλη τη μπλε επιφάνεια. 
Η Safetybag θα πρέπει τώρα να είναι πλήρως σφραγισμένη χωρίς διαρροές. Οι Safetybags μας 
έχουν δοκιμαστεί μέχρι 95kpa, κατασκευασμένες από ένα ισχυρό πολυαιθυλένιο, διεθνώς 
αναγνωρισμένες ως κατάλληλη δευτερογενής συσκευασία για τη μεταφορά βιολογικών ουσιών της 
κατηγορίας Β

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Minimailbox, υλικό απορρόφησης και 
Transportblister. 

Safety bag 460915

Εξωτερικές διαστάσεις: 275x165 χιλιοστά
Διαφανές
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες
Αντοχή 95kPa
P650 

Safety bag 460909

Εξωτερικές διαστάσεις: 170x165 χιλιοστά
Ημιδιαφανές
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες
Αντοχή 95kPa
P650

 275x165 mm

Semi Transparent
95kPA

 385x225 mm

Semi Transparent
95kPA



Fitted with the easily identifiable blue band across the top of the bag which when folded back expos-
es the peel away backing, simply insert contents into the Safetybag, removing backing and apply 
even pressure across the blue band surface. The Safetybag will now be completely leak proof.
Our Safetybags have been tested up to 95kpa, constructed from a strong polyethylene and are 
recognised globally as being suitable as a secondary liquid tight packaging for transport of biological 
substances category B.
Can be used in conjunction with the Minimailbox, absorbing material and Transportblister.

 275x165 mm

 Transparent
95kPA

 170x165 mm

 Transparent
95kPA

Safety bag bubble 460698

Εξωτερικές διαστάσεις: 275x165 χιλιοστά
Ημιδιαφανές
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες
Αντοχή 95kPa
P650

Safety bag 460905

Εξωτερικές διαστάσεις: 385x255 χιλιοστά
Ημιδιαφανές
UN3373 B Κατηγορίας ουσίες
Αντοχή 95kPa
P650



Μέσα ψύξης

Ice Pack K750B

Εξωτερικές διαστάσεις: 200x110x40 χιλιοστά
Χωρητικότητα: 750 γραμμάρια

Ice Pack K400B

Εξωτερικές διαστάσεις: 175x92x30 χιλιοστά
Χωρητικότητα: 400 γραμμάρια

Ice Pack K200B

Εξωτερικές διαστάσεις: 168x74x19 χιλιοστά
Χωρητικότητα: 200 γραμμάρια

Gel Pack C800B

Εξωτερικές διαστάσεις: 300x190x15 χιλιοστά
Χωρητικότητα: 800 γραμμάρια

190x150x15 mm
400 gr

150x90x15 mm
175 gr

Dry ice supplies are made after contact with the customer.

 -20°F to 100°F (-29°C to 38°C)
±2°F (±1°C) or better

 Bi-metal coil
Pressure sensitive, total length 36 inches (91.4cm),dual scale °F/°C
Solid state quartz motor

Average ±20 seconds a month
AA Carbon Zinc, included

3 years
13.5 cm (L) x 10 cm (W) x 6.3 cm (H)

198g
CE mark by T.U.V., traceable to N.I.S.T



200x110x40 mm
750 gr

175x92x30 mm
400 gr

168x74x19 mm
200 gr

300x190x15 mm
800 gr

Gel Pack C400B

Εξωτερικές διαστάσεις: 190x150x15 χιλιοστά
Χωρητικότητας: 400 γραμμάρια

Gel Pack C175B

Εξωτερικές διαστάσεις: 150x90x15 χιλιοστά
Χωρητικότητας: 175 γραμμάρια

Dry Ice
Η προμήθεια ξηρού πάγου γίνεται κατόπιν παραγγελίας και επικοινωνίας 
με τον ενδιαφερόμενο.

Temperature recorders

In Transit Temperature Recorder 16000

Εξωτερικές διαστάσεις: 135x100x63 χιλιοστά
Βάρος: 198 γραμμάρια
Διάγραμμα ευαίσθητο στην πίεση συνολικού μήκους 91.4 εκατοστών με 
απεικόνιση σε βαθμούς °F/°C
Εύρος θερμοκρασίας: -20°F μέχρι 100°F (-29°C μέχρι 38°C) 
Ακρίβεια:  ±1°C
Σειριακός αριθμός σε κάθε συσκευή για ανίχνευση
Εμφάνιση θερμοκρασίας σε  βαθμούς °F/°C 
Διάρκεια καταγραφής: 5 ημέρες
Μπαταρίες τύπου: ΑΑ Carbon Zinc, εμπεριέχεται
Διάρκεια ζωής συσκευής: 3 Χρόνια
Πιστοποίηση: CE mark by T.U.V., traceable to N.I.S.T



Απαιτήσεις συστήματος: Windows PC, εξαγωγή 
δεδομένων σε μορφή CSV και TXT 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα λογισμικού: Συνοπτική 
έκθεση & Στατιστικά, Υπολογισμός Μέσης θερμοκρασίας, 
Διαχείριση αρχείων, Συνημμένο σημείωμα, Ζουμ, 
Δυνατότητα να δούμε καταγεγραμμένα τα διάφορα σημεία 
θερμοκρασία και την ημερομηνία τους / ώρα σφραγίδα, 
Απεικόνιση σε βαθμούς Κελσίου, Φαρενάιτ ή οθόνη Kelvin, 
3D επιλογή προβολής , είναι δυνατή η απεικόνιση έως και 
16 αρχεία σε ένα χρόνο, Εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο 
CSV ή TXT, Εξαγωγή γραφήματος ως bitmap ή metafile

FlashLink Mini PDF In transit Logger 30092

Εξωτερικές διαστάσεις: 47.3x83x6χιλιοστά
Βάρος: 10.4 γραμμάρια
Εύρος θερμοκρασίας: -30°C μέχρι +70°C
Ακρίβεια:  ±0.5°C
Ρυθμός δειγματοληψίας κάθε 10 Λεπτά
Χωρητικότητα δεδομένων: 12.960
Εμφάνιση θερμοκρασίας σε  βαθμούς °C 
Μπαταρίες τύπου: Coin Cell, εμπεριέχεται
Διάρκεια ζωής συσκευής: 18 μήνες
Απαιτήσεις συστήματος: Windows PC με το τρέχον λειτουργικό σύστημα Adobe 
Reader
Μιας χρήσης συσκευή, αδιάβροχο

MaxiLog single-use

Εξωτερικές διαστάσεις: 55x27x14χιλιοστά
Βάρος: 19 γραμμάρια
Εύρος θερμοκρασίας: -35°C μέχρι +50°C
Ακρίβεια:  ±0.2°C
Ρυθμός δειγματοληψίας: 
4 days = 0 min. 43 sec, 7 days = 1 min. 15 sec,
16 days = 2 min. 50 sec, 30 days = 5 min. 19 sec,
60 days = 10 min. 38 sec, 90 days = 15 min. 57 sec,
365 days = 1 hr. 4 min. 39 sec
Χωρητικότητα δεδομένων: 8K
Εμφάνιση θερμοκρασίας σε  βαθμούς °F/°C, Kelvin
Μπαταρίες τύπου: Coin Cell, εμπεριέχεται
Διάρκεια ζωής συσκευής: 24 μήνες
Μιας χρήσης συσκευή, αδιάβροχο



 -22°F to 158°F (-30°C to 70°C)
±1°F (±0.5°C)

30 seconds typical
10 Minutes

30 minutes
 12.960 data points

 Coin Cell Battery, included
 18 months

47.3 mm (L) x 83 mm (W) x 6 mm (H)
 10.4g

 CE Mark, Calibration traceable to NIST, RoHS Compliant
 Green and Red LED

 IP54 with silicone cap
 Windows PC with current operating system, Adobe Reader

Direct USB connection to PC, tablet or printer

Times, start time, interval, user 
description, alarm values, recording status, measurement 
data, software version, serial number, model type

Report Summary & Statistics, Mean 
Kinetic Temperature Calculation, File Manager, Note attach-
ment, Zoom, Ability to look at recorded temperature points 
and date / time stamp, Elapsed time view or date / time 
recorded view, Celsius, Fahrenheit or Kelvin display, 3D view 
option, Can open up to 16 files at one time, Export data to 
CSV or TXT file, 

 -31°F to 122°F (-35°C to 50°C)
±0.36°F (±0.2°C)

4 days = 0 min. 43 sec. 7 days = 1 min. 15 sec. 16 days = 2 min. 50 sec. 30 
days = 5 min. 19 sec. 60 days = 10 min. 38 sec. 90 days = 15 min. 57 
sec. 365 days = 1 hr. 4 min. 39 sec.

8K storage
LCD Display Screen

 One 3.0 Volt Lithium coin cell battery with 2 year operating life, 3 
years shelf life

5.5 cm(L) x 2.7 cm(W) x 1.4 cm(H)
19gr

 Yes

USB Temperature Monitor with Quarantine Alarm

Εξωτερικές διαστάσεις: 65x34x9χιλιοστά
Βάρος: 57.7 γραμμάρια
Εύρος θερμοκρασίας: 35°C μέχρι +50°C
Ακρίβεια:  ±0.2°C
Ρυθμός δειγματοληψίας: 
4 days = 0 min. 43 sec,7 days = 1 min. 15 sec,
16 days = 2 min. 50 sec, 30 days = 5 min. 19 sec,
60 days = 10 min. 38 sec, 90 days = 15 min. 57 sec,
365 days = 1 hr. 4 min. 39 sec
Χωρητικότητα δεδομένων: 8K
Εμφάνιση θερμοκρασίας σε  βαθμούς °F/°C, Kelvin
Μπαταρίες τύπου: Coin Cell, εμπεριέχεται
Διάρκεια ζωής συσκευής: 36 μήνες
Απαιτήσεις συστήματος: Windows PC, εξαγωγή δεδομένων σε μορφή CSV και TXT
Μιας χρήσης συσκευή, αδιάβροχο
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα λογισμικού: Συνοπτική έκθεση & Στατιστικά, Υπολογισμός Μέσης 
θερμοκρασίας, Διαχείριση αρχείων, Συνημμένο σημείωμα, Ζουμ, Δυνατότητα να δούμε 
καταγεγραμμένα τα διάφορα σημεία θερμοκρασία και την ημερομηνία τους / ώρα σφραγίδα, 
Απεικόνιση σε βαθμούς Κελσίου, Φαρενάιτ ή οθόνη Kelvin, 3D επιλογή προβολής , είναι δυνατή η 
απεικόνιση έως και 16 αρχεία σε ένα χρόνο, Εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο CSV ή TXT, Εξαγωγή 
γραφήματος ως bitmap ή metafile



Head Office

SBTcourier Ltd
14, Tsar Boris III Str.
(First floor)
2850 Petrich
Bulgaria
Tel: +30 2152151906 
Fax: +30 2152151907
E-mail: info@sbtcourier.com Web: 
www.sbtcourier.com

Gateway Offices

Greece
Email: info@sbtcourier.com
Tel: +30 2152151906
............................................
Germany
Email: info@sbtcourier.com
Tel: +49 (0) 17617252917
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