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Neden datalogger kullanmalıyız?

Datalogger olarak da adlandırılan sabit veri kayıt cihazları; sıcaklık, nem, lüks, CO₂ ve titreşim gibi parametre-
lerin belirli aralıklarla ölçülerek kaydedilmesini ve dokümantasyonunu sağlar.

Dataloggerlar önceden belirlenen aralıklarla düzenli ölçüm alan cihazlardır. 
Çalışması için bir personele ihtiyaç duymazlar. Siz işlerinizi hallederken 
dataloggerlar sizin için ölçümlerinizi 7/24 düzenli olarak alabilirler. Bu da 
özellikle soğuk oda gibi, ölçümlerin kritik olduğu ve sürekli ölçüm alınması 
gerektiği yerlerde gıda güvenliğini korumada çok önemli bir avantaj oluşturur 
ve ürünlerinizi en iyi kalitede tutmanızı sağlar. Sizi hem oluşabilecek büyük 
zararlardan kurtarır (örneğin uygun olmayan koşullarda bekletilen bakliyat-
ların küflenmesi) hem enerjinizi optimum kullanmanızı sağlayıp (personellerin 
farklı zamanlarını farklı işlerde harcaması) maliyet kayıplarının önüne geçer.  
Ölçümlerin düzenliliği sayesinde bir parametrenin takibini yaptığınız alanda 
o parametrenin zamanla değişim trendini görebilir, istenmeyen değişikliklere 
hızlıca müdahale edebilirsiniz.

Datalogger çeşitleri nelerdir?

Kullanım amacınıza göre pek çok datalogger bulunmaktadır. Bu konuda parametrenizi belirledikten sonra ilk ayrım 
dataloggerınızın online olup olmayacağı ile ilgilidir. Online olmayan dataloggerlar sizin belirlediğiniz sıklıkta ölçüm-
leri düzenli olarak alır. Siz istediğiniz zaman bu ölçümleri dataloggerınızın çeşidine göre bir USB veya ethernet 
yardımıyla kablolu olarak, bir hafıza kartıyla manuel olarak veya RF teknolojisi yardımıyla kablosuz olarak depo-
lamak istediğiniz cihaza kaydedebilirsiniz. Online dataloggerlarda ise cihaz ölçüm aldıktan sonra verilerini sizin 
istediğiniz anda bir sunucuya yükler. Bu sayede verilerinize internet erişimi olan her yerden ulaşmanız mümkün 
olur.



Bir sonraki bültenimizin konusu “Süpermarket ve restoranlardaki mal kabul işlemlerinde
dijitalleşmenin avantajları”
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Öncelikle dataloggerınızın kullanım amacını belirlemeli ve hangi paramet-
relerin takibini yapmak istediğinize karar vermelisiniz. Bu noktada data-
loggerlardaki sensörler kararınızı etkileyecektir. Ayrıca, gıda endüstrisinde 
sıcaklık ve nem gibi parametrelerin takibinin yanında kapı kontakt sensörü 
gibi farklı sensörler de kullanabilirsiniz. Böylelikle soğuk oda gibi nokta-
larda istenilen sıcaklığı sağlamanız kolaylaşacaktır. Bu gibi özelliklere olan 
ihtiyacınızı da kararlaştırdıktan sonra dikkat etmeniz gereken kısım cihazın 
teknik özellikleridir. NTC, termokupl ve PT100 gibi farklı sensörleri seçebi-
lirsiniz. Farklı sensörlerin farklı ölçüm aralıkları ve doğrulukları seçiminizi 
etkiler. Kaç kayıt kanallı bir datalogger kullanmak istediğiniz, cihazın ölçüm 
alabileceği sıklık, koruma sınıfı, batarya ömrü; online dataloggerlar için 
cihazın iletişim sıklığı, RF kullanan cihazlar için RF frekansı gibi özellikler 
datalogger seçiminizde önem kazanmaktadır.

Datalogger seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Dataloggerların ekranlı ve ekransız modelleri bulunmaktadır. Ekranlı modellerde alınan ölçümleri, cihazın pil du-
rumunu ve sinyal seviyesini görmek genellikle mümkündür. Ekransız modellerde ise genellikle cihazda bulunan 
led ışıklar bize yardımcı olur. Cihazda yanan ışığın rengi, süresi ve sıklığı size cihazın durumu hakkında farklı 
bilgiler verebilmektedir. 

Dataloggerların kullanıcı ile iletişimi nasıl olur? 

Yandaki 3 kanallı 
ekransız online
datalogger ile hem 
ortam sıcaklığı 
takibi yapabilir hem 
ürün simülatörü ile 
ortamdaki ürünle-
rinizin iç sıcaklığını 
daha iyi tahmin 
edebilirsiniz. Ay-
rıca kapı kontağı 
sensörü ile takibini 
yaptığınız bölgedeki 
kapının açık kal-
masını önleyebilir-
siniz.

 
3 kanallı örnek bir datalogger
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Bir diğer ayrım ise dataloggerınızı mobil mi yoksa sabit bir yerde mi kullanmak istiyorsunuz, sorusu olacaktır. 
Mobil dataloggerlar genellikle gıdalar bir yerden başka bir yere taşınırken araçlarda kullanılır. Bu cihazlar genel-
likle tek kullanımlık olarak düşünüldüğünden dolayı kısa ömürlü olarak tasarlanırlar. Genellikle çok küçük ve kul-
lanışlı olan bu cihazlar gıdanın taşındığı kolinin içine veya aracın içine konulduğunda üründe yolculuk boyunca 
ilgili parametrede nasıl değişikliklerin yaşandığını görmenizi sağlar. Ürün teslim edilirken istenilen limitlerde 
olsa dahi yolculuk boyunca istenilen limitlerde olmadığını ya da teslimat sırasındaki uygunsuzluğun sadece çok 
küçük bir süre için yaşanan bir sıkıntı olduğunu görebilirsiniz. Bu da mal kabul işlemlerinde doğru analizi yap-
manızı sağlar. Sabit dataloggerlar ise uzun ömürlü dataloggerlar olarak üretilir ve verilerinizi güvenle saklamanızı 
sağlar.
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