
DR-400

INSTRUKCJA OBS£UGI

REJESTRATOR TEMPERATURY



1. CHARAKTERYSTYKA.

Wejœcia:

Bufor pamiêci 13 000 pomiarów, pamiêæ nieulotna

12...24V=/~±20% lub dla wersji stacjonarnej: 85...265V~

Pobór pr¹du: podczas rejestracji 50mA, podczas wydruku do 3A

Warunki pracy i sk³adowania: praca: -25...60°C; sk³adowanie: -40...80°C

Zasilanie:

2 czujniki temperatury: NTC 5k przy 25°C lub Pt1000
3 wejœcia cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarte)

Dok³adnoœæ pomiaru: NTC w zakresie: -40...+80 ±0,5 ±1
w zakresie: -50...+200 ±0,3 ±1

°C: °C, w pozosta³ym °C
Pt1000 °C: °C, w pozosta³ym °C

Czêst. zapam. danych: 1...999 minut

Drukarka: termiczna, prêdkoœæ druku 15mm/s, na papier termoczu³y
o szerokoœci rolki 57,5mm ±0,5mm, rolka o œrednicy 40mm

Wyœwietlacz: ciek³okrystaliczny z podœwietleniem, 2 x 16 znaków

Stopieñ i klasa ochrony: IP65 / II

Zakres pomiarowy: NTC: -40...+120 -40...+80
: -200...+650

°C ( °C - czujnik naœcienny z zestawu)
Pt1000 °C

Rozdzielczoœæ wskazañ: 0,1°C w ca³ym zakresie
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2. DANE  TECHNICZNE

Rejestrator DR-400 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury z jednego
b¹dŸ dwóch czujników temperatury oraz zdarzeñ z maksymalnie trzech wejœæ cyfrowych (otwarcie
drzwi, praca agregatu, cykle odszraniania). Bie¿¹ce wartoœci temperatury oraz stany alarmowe
prezentowane s¹ na podœwietlanym wyœwietlaczu alfanumerycznym. Dane pomiarowe
gromadzone s¹ w nieulotnej pamiêci rejestratora. Czêstotliwoœæ zapamiêtywania danych mo¿na
programowaæ w zakresie od 1 do 999 minut. Pojemnoœæ pamiêci wynosi 13 000 pomiarów
(wystarcza na oko³o 5 miesiêcy przy czêstotliwoœci 15 minut). Po zape³nieniu pamiêci, rejestrator
kontynuuje pracê, najstarsze pomiary s¹ sukcesywnie zastêpowane najnowszymi. Zapamiêtane
dane mog¹ byæ kasowane, a wejœcie do menu zabezpieczone has³em.

Rejestrator wyposa¿ony jest w drukarkê termiczn¹ dziêki, której istnieje mo¿liwoœæ
wydruku danych z pamiêci urz¹dzenia za dowolny okres czasu. Na ka¿dym raporcie widoczne s¹
dane w³aœciciela, opis pojazdu i czujników, przebieg temperatury w czasie, zdarzenia z wejœæ
cyfrowych, stany alarmowe temperatury, czas rozpoczêcia i zakoñczenia dostawy oraz miejsce na
podpis. Raport umo¿liwia przeœledzeni ca³ej historii transportu przez koñcowego odbiorcê towaru.

U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ zaprogramowania minimalnej i maksymalnej temperatury dla
ka¿dego czujnika, po przekroczeniu której zostanie poinformowany komunikatem na
wyœwietlaczu, sygna³em dŸwiêkowym oraz aktywnym stanem przekaŸnika. Obs³uga urz¹dzenia
jest prosta i intuicyjna, wszystkie komunikaty i komendy wyœwietlane s¹ w jêzyku polskim.
Rejestrator ma funkcj¹ “dostawa”, która pozwala u¿ytkownikowi i odbiorcy na identyfikacjê czasu
rozpoczêcia i zakoñczenia kursu na wydrukowanym raporcie.

W sk³ad zestawu rejestratora wchodz¹ 2 czujniki temperatury NTC do monta¿u
naœciennego. Umo¿liwiaj¹ one pomiar temperatury w zakresie: -40...+80
±0,5 -200...+650

Przyrz¹d przeznaczony jest do kontroli
transportu i zasilany jest z samochodowej instalacji elektrycznej 12...24V. ostêpna jest te¿
wersja stacjonarna z zasilaniem sieciowym 230V. Opcjonalnie dostêpne s¹ te¿ czujniki otwarcia
drzwi, zewnêtrzne sygnalizatory dŸwiêkowe oraz œwiadectwo wzorcowania przyrz¹du.

°C z dok³adnoœci¹
°C. Przyrz¹d mo¿e wspó³pracowaæ równie¿ z czujnikami Pt1000 w zakresie: °C

i s³u¿yæ do archiwizacji procesów przemys³owych.
D
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3. MONTA¯.

Przy wyborze miejsca monta¿u rejestratora DR-400 nale¿y pamiêtaæ, ¿e wykonany jest w
obudowie hermetycznej odpornej na trudne warunki otoczenia. Dlatego mo¿e byæ montowany
bezpoœrednio na naczepie pojazdu. Nale¿y jednak pamiêtaæ o solidnym dokrêceniu pokrywy z³¹cz
elektrycznych i d³awic przewodów oraz o prawid³owym domykaniu drzwiczek obudowy. Drzwiczki
standardowo zamykane s¹ metalowymi zapiêciami, mog¹ byæ dodatkowo zabezpieczone

œrubami 3mm.Æ

Wartoœæ napiêcia zasilania jest zaznaczona na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.
Nie wolno pracowaæ przy przewodach elektrycznych gdy urz¹dzenie jest pod napiêciem.

Rys.1 Przyk³ad instalacji rejestruj¹cej w samochodzie ciê¿arowym.

Czujniki temperatury, do³¹czone do rejestratora DR-400, nale¿y zamontowaæ w bezpiecznym
miejscu, gdzie wystêpuje w³aœciwa cyrkulacja powietrza. Czujniki nie wymagaj¹ zachowania
polaryzacji przewodów. Do pod³¹czenia czujników z rejestratorem nale¿y u¿ywaæ standardowych
przewodów elektrycznych o przekroju nie mniejszym ni¿ 0,75mm2. Maksymalna d³ugoœæ kabla
nie powinna przekraczaæ 100m i zale¿y od jakoœci i przekroju u¿ytego przewodu.

Termograf wyposa¿ony jest w 3 wejœcia cyfrowe do sygnalizacji i rejestracji zdarzeñ. Rodzaj
ka¿dego czujnika zdarzeñ jest okreœlony parametrami nr 3.7; 3.9 i 3.11 (normalnie zwarty/
normalnie rozwarty). Przy pod³¹czeniu styków sygnalizuj¹cych pracê agregatu lub cyklu
odszraniania do wejœcia cyfrowego nale¿y zachowaæ szczególn¹ uwagê, aby ¿aden obwód
sygnalizacyjny nie by³ pod napiêciem zarówno przy stanie aktywnym jak i nieaktywnym. W
przeciwnym razie dojdzie do awarii rejestratora. Sygnalizacja ma polegaæ jedynie na zwarciu lub
rozwarciu obwodu wejœcia cyfrowego, a nie na przenoszeniu obci¹¿enia!

Rejestrator jest zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V lub 24V. Pod³¹czenie nie
wymaga zachowania polaryzacji przewodów. Zalecamy pod³¹czenie rejestratora z listwy
bezpieczników instalacji samochodowej lub zabezpieczenie Ÿród³a zasilania bezpiecznikiem o
wartoœci 5A.

Wersja stacjonarna zasilana jest z sieci o napiêciu 110V~ lub 230V~ 50/60Hz.

rejestrator DR-400

czujnik pracy agregatu

czujniki temperatury

czujnik otwarcia drzwi

4. SCHEMAT POD£¥CZENIA.
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6. PANEL PRZEDNI.

sygnalizacja alarmu temperatury

sygnalizacja czujników zdarzeñ (otwarte drzwi, praca agregatu, itp.)

przycisk zwolnienia klapy drukarki w celu instalacji nowej rolki papieru

podœwietlany klawisz do sygnalizacji stanu pracy drukarki

podœwietlany przycisk zasilania drukarki, s³u¿y równie¿ do wysuwania papieru

wyœwietlacz

drukarka termiczna

klawisz zatwierdzaj¹cy, s³u¿y równie¿ do uruchomienia menu konfiguracyjnego

klawisze nawigacyjne

klawisz do inicjalizacji pocz¹tku i koñca kursu (patrz: funkcja “dostawa”)

klawisz drukowania

przycisk kasowania danych z pamiêci rejestratora

T1=-23.3 C°

T2=15.6 C°

10:46

OPEN

SEL

LF

Do rejestratora do³¹czona jest rolka papieru termicznego, któr¹ nale¿y zamontowaæ w drukarce.
Papier termiczny wykorzystywany do wydruku jest standardowy i dostêpny w punktach
sprzeda¿y z artyku³ami papierniczymi. Zalecane jest u¿ywanie rolek o szerokoœci 57mm i
œrednicy 40mm.

5. INSTALACJA PAPIERU.

Sposób instalacji papieru:

1. naciœnij energicznie przycisk zwolnienia klapy drukarki “OPEN” na panelu przednim.

2. umieœæ rolkê papieru w komorze drukarki

3. wyci¹gnij oko³o 3cm papieru nad obudowê drukarki

4. zamknij klapê drukarki kontroluj¹c, aby papier wyszed³ prawid³owo przez otwór wyjœciowy.

5. jeœli to potrzebne wysuñ papier u¿ywaj¹c przycisku “LF” (czerwona dioda musi byæ

wy³¹czona, aby przycisk “LF” by³ aktywny).



7. KONFIGURACJA REJESTRATORA.

7.1. OBS£UGA MENU.

Po prawid³owym zamontowaniu rejestratora i wszystkich czujników pomiarowych, nale¿y
pod³¹czyæ zasilanie i dokonaæ konfiguracji urz¹dzenia.

- uruchamia siê konfiguracjê oraz edycjê parametrów i akceptuje zmiany

7.2. SCHEMAT MENU.

1.Drukuj od...

1.1 Drukuj od...
01/03/2006 00:00

1.2 Drukuj do...
31/03/2006 23:59

2.Alarmy.

2.1 Funk. alarmu:
zalaczona
wylaczona

2.6 Zwloka alarm
0 min

3.Wejscia.

3.1 Czujnik T1:
zalaczony
wylaczony

Drukowanie....

3.2 Opis czuj. T1

3.4 Czujnik T2:
zalaczony
wylaczony

1.3 Minimum T1:

-50°C

2.2 T1 MIN:
-40°C

2.3 T1 MAX:
120°C

1.3 Minimum T1:

-50°C

2.4 T2 MIN:
-40°C

2.5 T2 MAX:
120°C 3.5 Opis czuj. T2

3.7 Wejscie D1:
wylaczone
zalaczone - NO
zalaczone - NC

3.8 Opis wej. D1:

3.9 Wejscie D2:
wylaczone
zalaczone - NO
zalaczone - NC

3.10 Opis wej.D2:

3.11 Wejscie D3:
wylaczone
zalaczone - NO
zalaczone - NC

3.12 Opis wej.D3:

4.Konfiguracja.

4.1 Jezyk:
Polski
English

4.2 Data, czas:
19/12/2006 22:34

4.3 Czas probk.
15 min

4.4 Jedn. temp.
Celsjusz
Fahrenheit

4.5 Dane uzyt.L1:

4.6 Dane uzyt.L2:

4.7 Dane uzyt.L3:

4.8 Numer rej.

4.9 Podswietlenie
zalaczone
wylaczone

4.10 Haslo:
000

4.11 Typ czuj.:
NTC
Pt1000

3.3 Kalibr. T1
0.0°C

3.6 Kalibr. T2
0.0°C

- zmienia siê wartoœci parametrów i przechodzi pomiêdzy nimi

- przechodzi siê do edycji kolejnego znaku

i

wydruk raportu
i wyjœcie z menu
konfiguracyjnego

- wraca siê poziom wy¿ej w menu i wychodzi z menu konfiguracyjnego

s³u¿y te¿ do cofania siê do edycji poprzedniego znaku

Informacja:

Aby usprawniæ szybkie zwiêkszanie lub zmniejszanie wartoœci nastaw:

przytrzymaj klawisz        lub       stale przez minimum 1 sekundê.
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7.3 OPIS PARAMETRÓW:

A. Konfiguracja wejœæ

Rejestrator wspó³pracuje  z czujnikami temperatury typu NTC lub Pt1000 (domyœlnie
NTC). Typ czujnika okreœla parametr 4.11:

4.11 Typ czuj.:
NTC
Pt1000

Parametry 3.1 i 3.4 okreœlaj¹
stan pracy czujników
temperatury.

3.1 Czujnik T1:
zalaczony
wylaczony

3.2 Opis czuj. T1

3.4 Czujnik T2:
zalaczony
wylaczony

Termograf wyposa¿ony jest w 3 wejœcia cyfrowe do sygnalizacji i rejestracji zdarzeñ
Rodzaj ka¿dego wejœcia

jest zdefiniowany parametrami 3.7;  3.9 i 3.11:
(otwarcie drzwi, praca agregatu, cykle odszraniania itp.).

3.7 Wejscie D1:
wylaczone
zalaczone - NO
zalaczone - NC

3.9 Wejscie D2:
wylaczone
zalaczone - NO
zalaczone - NC

3.11 Wejscie D3:
wylaczone
zalaczone - NO
zalaczone - NC

Informacja:

za³¹czone - NO

za³¹czone - NC

- oznacza wejœcie normalnie otwarte / /

(sygnalizacja w momencie gdy wejœcie zwarte przez obwód czujnika)

- oznacza wejœcie normalnie zamkniête / /

(sygnalizacja w momencie gdy wejœcie rozwarte w obwodzie czujnika)

Normal Open

Normal Close

Parametry 3.8; 3.10 i 3.12 pozwalaj¹
wprowadziæ opisy wejœæ cyfrowych
(np. drzwi, rozmra¿anie, ch³odzenie
- maksymalnie 16 znaków).

3.8 Opis wej. D1: 3.10 Opis wej.D2: 3.12 Opis wej.D3:

Gdy wartoœæ temperatury odbiega od wartoœci rzeczywistej mo¿na dokonaæ kalibracji
czujników temperatury. Wartoœæ parametru 3.3 i 3.6 jest dodawana do wartoœci
pomiarowej.

3.3 Kalibr. T1
0.0°C

3.6 Kalibr. T2
0.0°C

B. Parametry pracy.

Parametr 4.1 definiuje
jêzyk komunikatów.

4.1 Jezyk:
Polski
English

Parametr 4.4 okreœla
jednostkê temperatury

4.4 Jedn. temp.
Celsjusz
Fahrenheit

W parametrze 4.2 mo¿na
dokonaæ korekcji bie¿¹cej daty
i czasu

4.2 Data, czas:
19/12/2006 22:34

Ten parametr pozwala na
ustalenie czasu próbkowania
danych  w zakresie 1...999
minut (c

do
pamiêci rejestratora).

zêstotliwoœæ
zapamiêtywania danych

4.3 Czas probk.
15 min

3.5 Opis czuj. T2

Parametry 3.2 i 3.5 pozwalaj¹
wprowadziæ opisy czujników
temperatury (np. ch³odnia, ty³
naczepy, przód naczepy itp.
- maksymalnie 16 znaków).

4.9 Podswietlenie
zalaczone
wylaczone

4.10 Haslo:
000

“za³¹czone” - wyœwietlacz
podœwietla przez ca³y czas
“wy³¹czone” - wyœwietlacz
podœwietla podczas obs³ugi, a
po 20 sek. od ostatniego
naciœniêcia przycisku gaœnie

W nag³ówku raportu mo¿na umieœciæ dane u¿ytkownika lub
sk³adaj¹cy siê z trzech linii (parametry 4.5; 4.6; 4.7

maksymalnie 32 znaki) oraz numeru identyfikacyjnego
rejestratora i/ lub numeru rejestracyjnego pojazdu (parametr
4.8 maksymalnie 16 znaków).

krótki opis

C. Dane u¿ytkownika.

4.5 Dane uzyt.L1:

4.6 Dane uzyt.L2:

4.7 Dane uzyt.L3:

4.8 Numer rej.

Wejœcie do menu
konfiguracyjnego mo¿e byæ
zabezpieczone has³em.
Nastawa:
000 - has³o wy³¹czone
975 - has³o awaryjne
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D. Alarmy
U¿ytkownik mo¿e aktywowaæ funkcjê alarmu (parametr 2.1) i dokonaæ

zaprogramowania minimalnej i maksymalnej temperatury dla ka¿dego czujnika

(parametry 2.2; 2.3; 2.4; 2.5), po przekroczeniu której zostanie poinformowany

komunikatem na wyœwietlaczu, np.

oraz sygna³em dŸwiêkowym i aktywnym stanem przekaŸnika. Podczas alarmu sygna³

dŸwiêkowy mo¿na wyciszyæ dowolnym klawiszem konfiguracyjnym. Zaistnia³e stany

alarmowe zostan¹ zapisane do pamiêci urz¹dzenia i odznaczone na wydruku.

Alarm T1 !!!
T1=50 C >TMAX°

1.3 Minimum T1:

-50°C

2.2 T1 MIN:
-40°C

2.3 T1 MAX:
120°C

1.3 Minimum T1:

-50°C

2.4 T2 MIN:
-40°C

2.5 T2 MAX:
120°C

2.1 Funk. alarmu:
zalaczona
wylaczona

2.6 Zwloka alarm
0 min

Parametr 2.6 umo¿liwia okreœlenie zw³oki sygnalizacji
alarmu (sygnalizacja alarmu nast¹pi po tym czasie)

8. WYDRUK RAPORTU.

Wydruk okresu czasu.

W tym trybie rejestrator drukuje wszystkie d

z dowolnego

ane

z pamiêci urz¹dzenia cofaj¹c siê od

najnowszego pomiaru do najstarszego. Dziêki

temu mo¿na wydrukowaæ dane z dowolnego

okresu czasu, od momentu wydruku,

zatrzymuj¹c wydruk danych w dogodnym dla

siebie momencie.

1.Drukuj od...

Dostêpne s¹ dwa tryby wydruku raportu:

Wydruk okresu czasu.

W tym trybie rejestrator drukuje dane z zadanego okresu.

z wybranego

Naciœnij klawisz       , aby wejœæ do

menu i wybierz funkcjê

“Drukuj od...” klawiszem

Naciœnij       i wprowadŸ

okresu drukowania klawiszami

nawigacyjnymi i zatwierdŸ

pocz¹tek1.1 Drukuj od...
01/03/2006 00:00

1.2 Drukuj do...
31/03/2006 23:59

Drukowanie....

T1= 40.0°C

Rejestrator wydrukuje raport

zakoñczony nag³ówkiem i

wyjdzie z menu konfiguracyjnego

9. FUNKCJA “DOSTAWA”.

Funkcj¹ “dostawa” daje mo¿liwoœæ identyfikacji czasu rozpoczêcia i zakoñczenia kursu na

wydrukowanym raporcie.

10. KASOWANIE PAMIÊCI.

Aby skasowaæ dane z pamiêci urz¹dzenia nale¿y przytrzymaæ przycisk RESET przez 2 sekundy.

T2= 30.0°C

12:35

Clear
Proces kasowania jest sygnalizowany komend¹ “Clear”

Uwaga!
Po uruchomieniu tej funkcji wszystkie dane zostan¹ utracone!!!
Dane u¿ytkownika i opisy czujników nie zostan¹ skasowane.

bezpowrotnie

Raport jest koñczony nag³ówkiem zawieraj¹cym

opisy czujników i dane u¿ytkownika.

Aby rozpocz¹æ wydruk naciœnij klawisz

Aby przerwaæ wydruk w dogodnym momencie

naciœnij ponownie klawisz

W chwili rozpoczêcia kursu (w momencie za³adunku)  naciœnij  klawisz

W momencie zakoñczenia kursu (roz³adunku) naciœnij ponownie klawisz

Czasy  zostan¹ zapisane do pamiêci urz¹dzenia i odznaczone na wydruku.

Naciœnij       i wprowadŸ

okresu drukowania klawiszami

nawigacyjnymi i zatwierdŸ

koniec



Data:       Czas: T1: T2:    D1:  D2:  D3: Al:
01/05/06  21:02   24.1   -9.8                         >

21:17   22.9   -6.8
21:32   18.9   -6.2

21:47   22.9   -6.8
22:02   20.1   -6.8
22:17   18.5   -6.2
22:32   18.5   -6.2
22:47   10.5  -15.2
23:02     8.5  -20.2

Roz
23:17   10.5  -28.8 <
23:32     8.5   EE
23:47    10.5 -20.0

02/05/06  00:02     8.8 -12.8

Podpis:
........................................................................

Zaladunek

ladunek

: 01/05/06 21:50

: 01/05/06 23:00

Numer rej.:   RST 25FJ  NR001

B³¹d czujnika

Slawek  Banka
thermoplus  Warsaw

ul. Bokserska 33, 02-690  Poland

Legenda:
T1 = przód naczepy
T2 = ty³ naczepy
D1 = drzwi

D2 = rozmra¿anie
D3 = agregat
Al = alarm

..........................................................................

Numer rejestracyjny
pojazdu i numer
rejestratora

Opisy czujników

Zarejestrowane zdarzenia:
otwarte drzwi, praca agregatu, itp.

Miejsce na podpis

Alarm temperatury
Oznaczenia:
< przekroczona temp. minimalna
> przekroczona temp. maksymalna

11. OPIS WYDRUKU.

Dane u¿ytkownika:

..........................................................................

Moment za³adunku
i roz³adunku

12. WYMIARY.

10:46

OPEN

SEL

LF

T1=-23.3 C°

T2=15.6 C°


