DR-100
TERMOGRAF

T1 = 23.3°C
T2 = 15.6°C

Rejestrator temperatury
z wbudowan¹ drukark¹
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Dost.

1 czujnik temperatury
1 wejœcie sygnalizacyjne
alarm temperatury
obudowa hermetyczna
zasilanie 12...24V lub 230V

rejestrator DR-100

czujniki temperatury

czujnik otwarcia drzwi

Rys.1 Instalacja rejestruj¹ca w samochodzie ciê¿arowym

Rejestrator DR-100 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury oraz
zdarzeñ (otwarcie drzwi, itp). 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 5 000 pomiarów (wystarcza na oko³o 4 miesiêce przy
czêstotliwoœci 30 minut). 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. Wydruk raportu umo¿liwia przeœledzeni ca³ej historii transportu przez
koñcowego odbiorcê towaru. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ zaprogramowania minimalnej i
maksymalnej temperatury, 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 (za³adunku i roz³adunku).
W sk³ad zestawu rejestratora wchodzi czujnik temperatury NTC z kablem o d³ugoœci
5m. Umo¿liwia on pomiar temperatury w zakresie: -40...+80°C z dok³adnoœci¹
±0,5°C. Przyrz¹d przeznaczony jest do kontroli w transporcie i zasilany jest z
samochodowej instalacji elektrycznej 12...24V. Dostêpna jest te¿ wersja stacjonarna
z zasilaniem sieciowym 230V. Opcjonalnie dostêpne s¹ te¿ czujniki otwarcia drzwi,
zewnêtrzne sygnalizatory dŸwiêkowe oraz œwiadectwo wzorcowania przyrz¹du.

Wydruk raportu:
Dane u¿ytkownika:
Numer rejestracyjny
pojazdu i numer
rejestratora

Slawek Banka
thermoplus Warsaw
ul. Bokserska 33, 02-690 Poland
Numer rej.: RST 25FJ NR001
..........................................................................
Legenda:
T1 = ch³odnia
D1 = drzwi
AI = alarm
..........................................................................
Data:
01/05/06

Moment za³adunku
i roz³adunku

Dystrybutor:

Czas:
T1:
21:02
24.1
21:17
22.9
21:32
18.9
Zaladunek: 01/05/06 21:50
21:47
22.9
22:02
20.1
22:17
18.5
22:32
22.9
23:47
20.1
23:02
18.5
Rozladunek: 01/05/06 23:10
23:17
EE
23:32
18.9
23:47
20.5
02/05/06
00:02
19.8

D1:

Al:
>

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

Opisy czujników

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

Zarejestrowane zdarzenia:
otwarte drzwi, praca agregatu, itp.
B³¹d czujnika

Miejsce na podpis

Wymiary zewnêtrzne:

T1 = -23.3°C
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Dane techniczne:
Wejœcia:

1 czujnik temperatury: NTC 5k przy 25°C
1 wejœcie cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarte)

Zakres pomiarowy:

NTC: -40...+120°C (-40...+80°C - czujnik z zestawu)

Dok³adnoœæ pomiaru:

NTC w zakresie: -40...+80°C: ±0,5°C, w pozosta³ym ±1°C

Bufor pamiêci

5 000 pomiarów, pamiêæ nieulotna

Czêst. zapam. danych:

1...999 minut

N
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L

Rozdzielczoœæ wskazañ:

0,1°C w ca³ym zakresie

Wyœwietlacz:

ciek³okrystaliczny z podœwietleniem, 2 x 16 znaków

Drukarka:

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

Stopieñ i klasa ochrony:

IP65 / II

Zasilanie:

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

LF

Schemat menu:
1.Drukuj od...

2.Alarmy.

3.Wejscia.

4.Konfiguracja.

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

2.1 Funk. alarmu:
zalaczona
wylaczona

3.1 Czujnik T1:
zalaczony
wylaczony

4.1 Jezyk:
Polski
English

2.2 T1 MIN:
-40°C

3.2 Opis czuj. T1

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

2.3 T1 MAX:
120°C

3.3 Kalibr. T1
0.0°C

4.3 Czas probk.
15 min

2.4 Zwloka alarm
0 min

3.4 Wejscie D1:
wylaczone
zalaczone - NO
zalaczone - NC

4.4 Jedn. temp.
Celsjusz
Fahrenheit

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

wydruk raportu
i wyjœcie z menu
konfiguracyjnego

3.5 Opis wej. D1:

Panel przedni

4.5 Dane uzyt.L1:

4.6 Dane uzyt.L2:

4.7 Dane uzyt.L3:

4.8 Numer rej.

T1 = -23.3°C
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4.9 Podswietlenie
zalaczone
wylaczone
OP
EN

4.10 Haslo:
000

SE
L
LF

4.11 Typ czuj.:
NTC
Pt1000

wyœwietlacz
drukarka termiczna
klawisz zatwierdzaj¹cy i wejœcia do menu konfig.
klawisze nawigacyjne

klawisz do inicjalizacji pocz¹tku i koñca kursu
klawisz drukowania
sygnalizacja alarmu temperatury
sygnalizacja czujnika zdarzeñ (otwarte drzwi, itp.)

przycisk zwolnienia klapy drukarki
podœwietlany klawisz do sygnalizacji stanu pracy drukarki
podœwietlany przycisk zasilania drukarki
przycisk kasowania danych

Uk³ad pod³¹czeñ:

