DR-201 registruje teplotu v nákladovém prostoru nebo
jiném kontrolovaném prostoru a umoòuje tisk záznamu o
prùbìhu teploty jako doklad o správné teplotì bìhem
daného èasu nebo bìhem jízdy (transportu).
Pouití je u dopravních prostøedkù anebo i u stacionárních
zaøízení k záznamu a dokumentaci teploty v èase. Registrátor je umístìn v kabinì øidièe, displej støídavì ukazuje hodnoty z èidel. Standardnì je pøístroj dodáván se 2 snímaèi s
kabely délky 10 a 15m ( v pøípadì potøeby lze prodlouit ).
Jako varianty lze objednat verzi DR-201-W2 s wifi
pøenosem dat ze dvou teplotních èidel, verzi DR-201-W3 s
wifi pøenosem dat ze 3 teplotních èidel a èidla vlhkosti. Ve
verzích W se nepouívá dveøní spínaè. Ke vem verzim lze
doobjednat výstup USB pro snadný pøenos a archivaci dat .
Displej

alarm teploty nebo porucha èidla

Tisk plného reportu (v menu nahoru)

Aktivace èidla dveøí ( nebo jiného vnìjího vstupu)

Tisk zkráceného reporu ( v menu dolù)

Ikona probíhající dopravy ( èas mezi nakládkou a vykládkou)

Potvrzení (vstup do menu a Enter , v menu vpravo)

Indikace napájení

Zaèátek/konec jízdy (návrat zpìt beze zmìn a Esc,
v menu vlevo, stisk >5s vypíná/zapíná záznam )

Indikace chybìjícího termopapíru

Ikony pøipojených èidel

Posun papíru ( napø. pro oddìlení reportu pøi pøedání zákazníkovi)

Jednotka teploty
Ikona zobrazení èasu
Ikona bìícího záznamu teploty

Kapacita zápisù je 62000, poté jsou nejstarí pøepisovány. Výstup dat na
USB je v univerzálním formátu txt, co umoní zpracování bìnými programy. Port USB je umístìn z boku pøístroje. Krytí je IP30
Ikony pøipojených èidel
Jednotka teploty
Ikona zobrazení èasu
Ikona bìícího záznamu teploty
Alarm teploty nebo porucha èidla
Aktivace èidla dveøí ( nebo jiného
vnìjího vstupu)

Displej
Tisk plného reportu (v menu nahoru)

Ikona probíhající dopravy ( èas
mezi nakládkou a vykládkou)

Tisk zkráceného reporu ( v menu dolù)

Potvrzení (vstup do menu a Enter ,

Posun papíru ( napø. pro oddìlení
reportu pøi pøedání zákazníkovi)

v menu vpravo)
Zaèátek/konec jízdy (návrat zpìt beze
zmìn a Esc, v menu vlevo,

Vypínaè pøístroje
Port USB

stisk >5s vypíná/zapíná záznam )

DR-202 registruje teplotu v nákladovém prostoru nebo jiném kontrolovaném prostoru a umoòuje tisk záznamu o prùbìhu teploty jako doklad o správné teplotì bìhem daného èasu, jízdy nebo jiného intervalu.
Pouití je u dopravních prostøedkù anebo i u stacionárních zaøízení, k záznamu a dokumentaci teploty v èase.
Standardnì je pøístroj dodáván se 2 snímaèi a kabelem délky 10 a 15m ( v pøípadì potøeby lze prodlouit ). Jako varianty lze
objednat verzi DR-202-T3 s èidlem T+RH ( jako 3. teplotní èidlo a èidlo vlhkosti. Ke vem verzim lze doobjednat výstup USB pro
snadný pøenos a archivaci dat . Port USB je umístìn na èelním panelu.
Rovnì lze doobjednat panel WiFi pro zobrazení dat, se zvukovým alarmem a pro ovládání záznamù - zaèátek a
konec jízdy- vyvedeno je tlaèítko
. Panel mùe být umístìn napøíklad v kabinì øidièe.
Kapacita zápisù je 62000, poté jsou nejstarí pøepisovány. Výstup dat na USB je v univerzálním formátu txt,
co umoní zpracování tabulkovým procesorem.
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Tisk plného reportu, lze jej kdykoliv pøeruit opìtovným stiskem. Registrátor tiskne ve z pamìti, od posledního záznamu
ke starím záznamùm. Pøeruením tisku tak lze volit daný rozsah tisknutých dat.
Tisk zkráceného reportu, rozsah se nastavuje v parametru P7 ve skupinì menu Inne. Lze volit tisk aktuální teploty, tisk
poslední dodávky ( èasové rozmìzí mezi záznamem nakládka a vykládka ), tisk z poslední hodiny, tisk z aktuálního dne
Tisknout lze také uivatelem definovaný úsek - nutno vstup do menu tlaèítkem OK, parametr drod a nastavení data a
èasu, poté parametrem drdo konec období, pak opìt tlaèítkem OK spustíme tisk.
Ovládání záznamu - podle volby v menu parametr P8-I se volí záznam trvalý nebo P8-0 pouze bìhem dané jízdy s
citlivým zboím. Pro P8-I se tlaèítkem aktivuje zápis zaèátek jízdy (nakládka), bìhem jízdy svítí REC , opìtovným
stiskem se aktivuje zápis konec jízdy (vykládka). Záznam teploty beí ale neustále. Pro P8-0 se tlaèítkem opìt aktivují
zápisy o zaèátku a konci jízdy, avak záznam teploty ( indikace REC ) bìí pouze v dobì mezi tìmito 2 okamiky. Ikonou
vozidla je indikován stav mezi zaèátkem a koncem jízdy.

Vstup do menu, editace parametrù a zápis hodnot parametrù
Pøechod mezi parametry a zmìny hodnot parametrù
Návrat v menu o úroveò výe, výstup z konfiguraèního menu, pøechod zpìt na editaci pøedchozího znaku

Parametry oPIS a nrEJ slouí pro definování hlavièky výtiskù, tj. Data uivatele a identifikace vozidla, pøípadnì jiné údaje podle
vlastní potøeby. Jazyk výtisku lze volit v parametru P9 mezi anglickým P9-I , nìmeckým P9-2, polským P9-0
Pøíklady plného reportu a zkráceného reportu :

Registrátor pouívá 8-segmentový LED displej, proto editace je nutná podle níe uvedené tabulky. Na výtisku vak písmena jsou
správnì latinkou ( bez diakritiky).
- v tabulce je nahoøe uveden znak na displeji a pod ním je znak, který bude na výtisku, V
kadém øádku popisu lze zadat max. 32 znakù
Me
zera

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Zápis a konec editace

Me
zera

Znak na dané pozici v popisu

Pøechod na dalí znak v tabulce
Zpìt na pøedchozí znak v tabulce

Pøechod na dalí znak v popisu
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Znaky na LED displeji v tomto popisu odpovídají jazykové verzi PL  parametr P9

Tisk od

rok

mìsíc

Tisk do

rok

den

hodina

minuta

mìsíc

den

hodina

minuta
Tisk reportu
z daného období

Datum

Èas

rok

mìsíc

hodina

minuta

Popis

první znak

druhý znak

ID vozidla

první znak

druhý znak

Alarm

dolní limit T1

Vzorkování

den

Systémové
datum a èas

poslední znak

poslední znak

horní limit T1 dolní limit T2

horní limit T2

zpodìní alarmu

èas vzorkování

Jiné parametry èidlo T1

Zhasnutí disp.

Reset nast.

kalibrace T1

Zkrác.rep.

Mazání pamìti

èidlo T2

Záznam akt.

kalibraceT2

logický vstup

zvukový
alarm

Jazyk

Heslo

Pokud je pøístroj vybaven portem USB, lze zaznamenaná data uloit a archivovat v PC. Vlote prázdný flash disk (doporuèujeme
velikost max 16GB) do portu USB , na displeji se zobrazí COPY a probíhí kopírování dat na flash disk. Po jeho ukonèení se registrátor vrátí do pùvodního pracovního reimu.
Data se kopírují, v registrátoru se touto operací nesmaou ! Mazání dat v pøístroji je nutno provést pøes menu (parametr H2 viz dalí strana).
Data jsou uoena ve formátu tabulka txt ve vytvoøeném adresáøi na flash disku. Pro úpravu pouijte jakýkoliv bìný tabulkový
software, napøíklad Excel .
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Rozsah tisku reportu - od - do
Datum - systémové
Èas systémový
Hlavièka tiskového výstupu - max. 32 znakù viz popis døíve
Identifikace vozidla - max. 32 znakù viz popis døíve

Alarm  lze aktivovat funkci alarmu teploty, nastavuje se dolní limit limit
a horní limit
pro kadé èidlo
zvlá. Po jeho pøekroèení se objeví výstraha na displeji a zvukový alarm. Vypnutí zvukového alarmu je moné
kterýmkoliv tlaèítkem. Výskyt tìchto nedovolených stavù se uloí do pamìti a bude ve výtisku reportu.
Parametrem
se nastavuje doba trvání alarmu.

Vzorkování - lze nastavit interval 1min a 24 hodin

Jiné parametry
Èidlo T1: I - zapojeno, 0 - nepouito
Kalibrace T1: rozsah 9..9°C
Èidlo T2: I - zapojeno, 0 - nepouito
Kalibrace T2: rozsah 9..9°C
Logický vstup: 0 - nepouito, I - vstup NO (spínací kontakt), 2 - vstup NC (rozpínací kontakt), 3 - externí tlaèítko
( mimo tlaèítko na panelu DR-201 nebo na panelu DR-202/ WP panelu WiFi DR-202) u øidièe pro oznaèení zaèátek
jízdy (nakládka) / konec jízdy (vykládka) - kontakt NO. Tento vstup lze pouít k jakékoliv signalizaci z vnìjího
kontaktu - napø. chod agregátu, atp.
Zapnutý reim probíhající jízdy a záznamu je indikován ikonu na displeji.
Zvukový alarm: I - zapnuto, 0 - vypnuto
Zhasnutí (vypnutí) displeje pøi neèinnosti 0-99 s , pøi 0 - nikdy se nevypíná, pøi 99 stále vypnut
Nastavení typu zkráceného repotu po stisku
hodiny, 3 - report z dneního dne

: 0 - aktuální teplota, I - report z jízdy, 2 - report z poslední

Reim zápisu : I - trvalý , 0 - pouze bìhem jízdy ( mezi oznaèeními zaèátek a konec jízdy tlaèítkem

Volba jazyka menu a popisù na výtisku: I - anglický, 2 - nìmecký , 0 -polský
Nastavení parametrù do výchozíh hodnot: 0 - ne, I - ano , prùbìh indikován
Vymazání pamìti hodnot: 0 - ne, I - ano , prùbìh indikován
Heslo pro ochranu nastavení v rozsahu 0-99: 0 - heslo vypnuto,
21 - heslo pro nouzový vstup
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Èidla jsou oznaèena 1 a 2 a jsou ve svém konektoru zapojena na
piny 1-2 a 1-3. Externí kontaktní spínaè nebo tøetí snímaè teploty
má svùj kabel zapojen na piny 1-4. Pøi pouití pouze jednoho
snímaèe se tento zapojí pøímo ko konektoru na pøístroji, v menu je
pak potøeba mít pouitý snímaè povolien ( parametr Inne). Pøi
pouití více snímaèù se pouije rozboèovaè RJ-11 3/1 ( souèást
dodávky) , Rozboèovaè nemá smìrování, je to èisté rozboèení
signálù, proto není nutno dodret poøadí ve zdíøkách rozboèovaèe.
Systém umoòuje zkalibrovat zmìøený údaj ( nastavit trvalou
korekci zobrazení a zmìøení podle skuteèné teploty v hlídaném
prostoru, zmìøené jiným ovìøeným teplomìrem - parametr Inne
-P1 a P3 ) . Pøi potøebì úøedního ovìøení lze vystavit kalibraèní list tato sluba je za pøíplatek
WiFi báze jsou ve dvou provedeních ( na obrázku) - W3 ( v popøedí)
je 2x snímaè teploty pøipojen drátovì k bázi + snímaè teploty a
vlhkosti intergorván v samotné bázi. Provedení W2 je jeden
snímaè pøipojen drátovì k bázi a jeden je integrován v bázi.
Pøi pouití WiFi se u ádné snímaèe nezapojují drátovì do
pøístroje !

Logický vstup
nebo snímaè T3RH

Alarm

bílý

10 11

Èervený

bílý

èervený

7 8 9

DR202

Snímaèe teploty

Pojistka
5A

Napø. vnìjí
Akumulátor /
majáèek/sirénka zdroj 12/24V

Èidla 1 a 2 jsou oznaèena a mìly by být zapojena podle schematu. Pøi pouití snímaèe
T3RH se nezapojuje logický vstup - spínaè. Obecné zásady pro pouití èidel a zobrazení
platí stejné jako výe
DR-202 má alarmový kontaktní výstup, který lze pouít pro dalí signalizaci nebo výstrahu. Aktivuje se zároeò se zvukovým výstupem ( viz menu)
Externí WiFi panel WP umoòuje ovládání registrátoru a zobrazení teploty mimo jednotku DR-202. Montuje se napø. v kabinì øidièe a jednotka DR-202 je venku na chladící

Snímaèe teploty jsou typu NTC, rozsah mìøených teplot je -40°C a -120°C . Pøesnost je +/- 0,5°C v rozsahu -40°C a +80°C,
pro rozsah +80°C a +120°C je 1°C. Rozliení zobrazení teplot je 0,1°C .
Teplota okolí pro pøístroje DR-201 a DR-202 je -25°C a +60°C.
Napájení je 12-24VDC +/- 20%, odbìr pøi záznamu je 40mA, odbìr pøi tisku max.3A.

Snímaèe teploty je potøeba umístit v bezpeèném místì (chránit pøed mechanickým namáháním a zamezit kontaktu s nákladem)
a tam, kde je náleitá cirkulace vzduchu pro reálné zhodnocení teploty v prostoru ( ne na výdechy klima jednotky nebo poblí).
Rovnì by mìly být minimálnì 0,5m od svítidel osvìtlení (vyzaøují teplo). Pro snímaèe T1,T2 se doporuèuje jejich umístìní v
1/3 a ve 2/3 délky prostoru od výdechù klima jednotky, ve svislé poloze, krabicové snímaèe T3RH a báze W2 a W3 ve vodorovné poloze podle popisu. Pøípadné prodlouení kabelù snímaèù T1, T2 provádìjte kabelem min. prùøezu 0,75mm2 , max. do
100m. Pamatujte na to, e vekeré otvory v termické skøíni nebo prostoru je potøeba utìsnit silikonem !
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Vá dodavatel:
Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: +420 777884900
IÈO: 13638408
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Monost zmìny údajù nebo chyby vyhrazena, v pøípadì pochybností platí originální návod

info@inelectric.cz www.inelectric.cz
Rádi Vám pøístroje a prvky dodáme

