INSTRUKCJA OBS£UGI

REJESTRATOR TEMPERATURY
Z WBUDOWAN¥ DRUKARK¥

DR-200B

thermoplus
R OZ W I A Z A N I A W A U TO M ATY C E

1. CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA.
Rejestrator przeznaczony jest do monitorowania i archiwizacji pomiarów temperatury.
Bie¿¹ca wartoœæ temperatury wyœwietlana jest na du¿ym, czytelnym wyœwietlaczu LED, a
wyniki pomiarów zapamiêtywane s¹ w pamiêci rejestratora (przy braku zasilania rejestrator
nie traci danych, dziêki wbudowanej baterii litowej). Czêstotliwoœæ zapamiêtywania danych
mo¿na programowaæ w zakresie od 1 minuty do 24 godzin. Pojemnoœæ pamiêci wynosi
3500 pomiarów (maksymalna pamiêæ do roku czasu). Zapamiêtane dane mog¹ byæ
kasowane, a wejœcie do menu zabezpieczone has³em.
Rejestrator wyposa¿ony jest w drukarkê termiczn¹ dziêki, której zapamiêtane dane
mog¹ byæ sprawnie dokumentowane. Na ka¿dym wydruku widoczny jest przebieg
temperatury w czasie, dane w³aœciciela (nazwa firmy, nr rejestratora, nr rejestracyjny
pojazdu, itp.), zaistnia³e stany alarmowe oraz miejsce na podpis.
Urz¹dzenie znajduje szerokie zastosowanie wszêdzie tam gdzie niezbêdna jest
archiwizacja temperatury: w przemyœle spo¿ywczym, farmaceutycznym i laboratoryjnym.
Polecany szczególnie dla transportu (uniwersalne zasilanie 12...24V). Termograf posiada
równie¿ alarm niskiej i wysokiej temperatury sygnalizowany wewnêtrznym buzzerem oraz
wyjœciem przekaŸnikowym. Zaprojektowany z myœl¹ o systemie monitorowania zgodnego z
HACCP.
Za dodatkow¹ op³at¹ do³¹czone jest œwiadectwo wzorcowania przyrz¹du. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ wykonania rejestratora w obudowie hermetycznej do monta¿u na
naczepie.

2. DANE TECHNICZNE
Dane monta¿owe:
? Obudowa: Samogasn¹ce tworzywo, UL 94 V0
? Wymiary: 144x144 mm; g³êbokoœæ 72 mm
? Waga: 600 g
? Z³¹cza: max. przekrój przewodu 2,5 mm 2 , roz³¹czne
? Monta¿: Monta¿ tablicowy (panelowy), otwór o wymiarach 133x133mm

Dane elektryczne:
? Zasilanie: 12...24VAC/DC (230VAC w opcji, poprzez dodatkowy zewnêtrzny zasilacz)
? Pobór pr¹du:
- podczas rejestracji 40mA
- podczas drukowania impulsowo do 3000mA

Wejœcia czujnikowe:
? Czujnik temperatury: w komplecie, cyfrowy ETC DALLAS trzyprzewodowy ekranowany o
d³ugoœci 5m, koñcówka metalowa o wymiarach 50 x 7mm
? Dok³adnoœæ: lepsza ni¿ 0,5°C

Wyjœcia :
? Wyjœcie przekaŸnikowe zwierne SPST o maksymalnym obci¹¿eniu 10A

Drukarka :
? termiczna, prêdkoœæ druku 15mm/sekundê
? papier do drukarek termicznych o szerokoœci 57,5±0,5mm, rolka o œrednicy 40mm

Rejestrator :
? pamiêæ nieulotna do 3 500 pomiarów
? czêstotliwoœæ próbkowania od 1 minuty do 23 godzin 59 minut

Dane funkcjonalne:
? Czêstoœæ próbkowania: 2 próbki na sekundê
? Rozdzielczoœæ wyœwietlacza: 0,1° w ca³ym zakresie
? Zakres pomiarowy: -40 … +110°C
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3. PANEL PRZEDNI:
dioda sygnalizuj¹ca pracê rejestratora
(pulsuje podczas pracy rejestratora)
dioda sygnalizuj¹ca aktywacjê alarmu

DR-200B

dioda sygnalizuj¹ca awariê czujnika

REC
ALARM

klawisz trybu programowania

ERROR

wyœwietlacz temperatury

SET

klawisz drukowania
OP
E

N

SE
L
LF

klawisz zwiêkszania wartoœci i podgl¹du
parametrów alarmu
klawisz zmniejszania wartoœci
przycisk zwolnienia klapy drukarki w celu
instalacji nowej rolki papieru
podœwietlany przycisk do sygnalizacji/zmiany
stanu pracy drukarki (domyœlnie œwieci siê)
podœwietlany przycisk do sygnalizacji zasilania
drukarki oraz wysuwania papieru

4. INSTALACJA.
Rejestrator nale¿y umieœciæ w tablicy w otworze o wymiarach 133 x 133mm i zamocowaæ za
pomoc¹ do³¹czonych uchwytów monta¿owych.
Nale¿y pamiêtaæ o warunkach w jakich rejestrator bêdzie pracowaæ. Montowaæ w miejscu, gdzie
nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz du¿ej wilgotnoœci i nie zachodzi kondensacja. Nale¿y
umo¿liwiæ wentylacjê w celu odprowadzenia ciep³a.
W opcji dostêpna jest obudowa hermetyczna do monta¿u bezpoœrednio na naczepie. Posiada
stopieñ ochrony IP65 i przeznaczona jest do monta¿u naœciennego (odporna na trudne warunki
otoczenia).
UWAGA!:
Nie wolno pracowaæ przy przewodach elektrycznych gdy urz¹dzenie jest pod napiêciem.
Nale¿y unikaæ krzy¿owania przewodów stosuj¹c krótkie po³¹czenia. Zalecamy zabezpieczenie
Ÿród³a zasilania rejestratora bezpiecznikiem o wartoœci 5A.
UWAGA!
Czujnik temperatury wymaga zachowania polaryzacji przewodów (patrz schemat pod³¹czenia).
Mo¿na przed³u¿aæ przewody czujnika do 50m stosuj¹c standardowe przewody elektryczne
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jednak o przekroju nie mniejszym ni¿ 0,75mm .
Koñcówkê czujnika temperatury nale¿y instalowaæ w pozycji pionowej skierowanej ku górze,
aby uniemo¿liwiæ przedostanie siê wilgoci do czujnika.

5. SCHEMAT POD£¥CZENIA.

DR200B

- gniazdo do pod³¹czenia zewnêtrznego zasilacza 230V/12V
zamiast zacisków 1, 2.
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6. INSTALACJA PAPIERU..
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 (orientacyjna d³ugoœæ 20m).
Sposób instalacji papieru:
1. Naciœnij energicznie przycisk zwolnienia klapy drukarki “OPEN” na panelu przednim
(czerwona dioda drukarki zgaœnie).
2. Umieœæ rolkê papieru w komorze drukarki wg. ilustracji poni¿ej:

3c

m

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.
Rozpocznij konfiguracjê
trzymaj¹c klawisz SET
przez 5 sekund.

REC
ALARM
ERROR

SET

Temperature controller

SET

Klawiszem SET wraca
siê do listy parametrów.

REC

ERROR
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REC
ALARM

SET

Temperature controller

ALARM

SET

Temperature controller

ERROR

ERROR

SET

ERROR

Po wejœciu do menu
poka¿e siê pierwsza
grupa parametrów:
Klawiszem
wybierz
parametr do nastawy.

REC
ALARM

REC
ALARM

Temperature controller

REC
ALARM
ERROR

Temperature controller

SET

Temperature controller

Klawiszem
wybierz
grupê parametrów która
Ciê interesuje i wejdŸ
klawiszem SET

Klawiszami:
lub
nastaw wartoœæ parametru

Aby zakoñczyæ konfiguracjê
poczekaj 30 sekund nie
naciskaj¹c klawiszy lub
przejdŸ klawiszem
do
komendy wyjœcia z menu:
i naciœnij klawisz

SET

7.2 STRUKTURA MENU.

SET

SET

SET

SET

SET

Zmiana
has³a

SET

Edycja
danych
u¿ytkownika

SET

Edycja
numeru
pojazdu lub
rejestratora

SET

Kasowanie
pamiêci

SET

Wyjœcie
z menu

c

Dane zostan¹
bezpowrotnie
usuniête!

T
27

histereza
alarmu=2°C

25

histereza
alarmu=2°C
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7.3 OPIS PARAMETRÓW.
nazwa parametru
wartoœæ domyœlna

ALARM

1

czas

0

nastawa alarmu = 25°C
histereza alarmu = 2°C

Rys. 1. Przyk³ad nastawy alarmu.

Konfiguracja alarmu i parametrów systemowych (grupa

).

Nastawa alarmu temperatury (patrz Rys.1). Zakres nastawy: -39...+109°C
Histereza alarmu temperatury (patrz Rys.1).
= 0 - alarm wy³¹czony
Zakres: 0...20°C
OpóŸnienie za³¹czenia rejestracji pomiarów po w³¹czeniu zasilania.
Zakres: 0...6 godzin
OpóŸnienie za³¹czenia alarmu. Zakres: 0...90 minut
Wybór jêzyka na wydrukach: 0 - polski; 1 - angielski

Zmiana czasu (grupa

).

Rok. Zakres: (200)0....(200)79
Miesi¹c. Zakres: 1....12
Dzieñ. Zakres: 1....31 ( w zale¿noœci od miesi¹ca)
Godzina. Zakres: 0....23
Minuta. Zakres: 0....59
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Czêstotliwoœæ rejestracji pomiarów (grupa

).

Czêstotliwoœæ z jak¹ urz¹dzenie ma rejestrowaæ pomiary temperatury mo¿na regulowaæ w
przedziale od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut.
Godzina. Zakres: 0....23
Minuta. Zakres: 0....59

Drukowanie z wybranego przedzia³u czasu (grupa

).

Opcja ta pozwala na wydrukowanie zarejestrowanych danych z danego przedzia³u czasu.
Nale¿y podaæ pocz¹tek (parametry d...3d) i koniec (parametry 4d...6d) przedzia³u czasu z
którego rejestrator ma wydrukowaæ raport. Przy zachowaniu wartoœci domyœlnych rejestrator
drukuje dane z ostatnich dwóch miesiêcy (zalecane)
Uwaga:
Dane s¹ drukowane w kolejnoœci chronologicznej od najnowszego pomiaru do najstarszego.

Drukuj od....
Miesi¹c. “-1” - poprzedni miesi¹c; “0” - bie¿¹cy miesi¹c;
1 - grudzieñ; 2 - luty ...... 12 - grudzieñ Zakres: -1....12.
Dzieñ. Zakres: 0...31 (w zale¿noœci od miesi¹ca).
Godzina. Zakres: 0...23

Drukuj ...do
Miesi¹c. “-1” - poprzedni miesi¹c; “0” - bie¿¹cy miesi¹c;
1 - grudzieñ; 2 - luty ...... 12 - grudzieñ Zakres: -1....12.
Dzieñ. Zakres: 0...31 (w zale¿noœci od miesi¹ca).
Godzina. Zakres: 0...23

Zmiana has³a (komenda:

)

Wejœcie do menu konfiguracyjnego mo¿e byæ zabezpieczone has³em.
Obs³uga:

zmiana pierwszej cyfry has³a

REC
ALARM

zmiana drugiej cyfry has³a

ERROR

SET

zmiana trzeciej cyfry has³a

Temperature controller

ZatwierdŸ has³o klawiszem

SET

Po aktywacji has³a, przy ka¿dorazowym wejœciu do menu konfiguracyjnego nale¿y wprowadziæ
has³o za pomoc¹ klawiszy:
,
i
i potwierdziæ klawiszem SET .

Kasowanie danych (komenda:
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)

Naciœnij klawisz SET , aby usun¹æ zarejestrowane dane.
Kasowanie danych trwa kilka sekund.
Uwaga: wszystkie dane zostan¹ bezpowrotnie utracone!!!

c

Edycja danych u¿ytkownika (grupa:

)

W rejestratorze DR200B zastosowano 8-segmentowy wyœwietlacz LED. Wyœwietlanie i edycja
znaków literowych na takim wyœwietlaczu jest dosyæ trudna. Jednak¿e podczas projektowania
doszliœmy do wniosku, ¿e wprowadzenie danych u¿ytkownika (nazwa firmy, nazwisko, itp.) oraz
numeru (rejestratora lub rejestracyjnego pojazdu) bêdzie dokonywana zazwyczaj tylko raz
podczas ca³ego ¿ycia przyrz¹du. Dziêki zastosowaniu wyœwietlacza LED uzyskujemy czytelny i
widoczny odczyt przy zachowaniu atrakcyjnej ceny przyrz¹du.
Uwaga:
Przy edycji danych proszê korzystaæ z poni¿szej tablicy znaków.
Parametry grupy GG:
- liczba znaków do edycji: 32
- domyœlny znak “_” oznacza puste pole
Obs³uga:
Legenda:
numer znaku
znak
kolejny znak do edycji
REC

ALARM

nastêpny znak z tabeli

ERROR

SET

Temperature controller

poprzedni znak z tabeli

poprzedni znak do edycji
Aby zakoñczyæ edycjê naciœnij klawisz

SET

przez 3 sekundy

Edycja numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru rejestratora (grupa:

)

Opcja ta pozwala na wprowadzenie w³asnego, unikalnego numeru rejestratora lub numeru
rejestracyjnego pojazdu w którym urz¹dzenie jest zainstalowane.
Uwaga:
Przy edycji danych proszê korzystaæ z poni¿szej tablicy znaków.
Parametry grupy hh:
- liczba znaków do edycji: 25
- domyœlny znak “_” oznacza puste pole
Obs³uga i edycja znaków jest jednakowa jak w grupie GG (patrz powy¿ej)

8. TABLICA ZNAKÓW.
symbol na 8-segmentowym wyœwietlaczu LED

A
brak

znak

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

-

.

brak

9. KODY ALARMOWE
Czujnik temperatury ma przerwê w obwodzie lub zosta³ Ÿle pod³¹czony.
Przekroczono górn¹ wartoœæ zakresu pomiarowego
Przekroczono doln¹ wartoœæ zakresu pomiarowego
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8. WYDRUK RAPORTU REJESTRACJI.
Aby uruchomiæ drukowanie zapamiêtanych danych naciœnij klawisz
.
Wydruk raportu mo¿na realizowaæ w dowolnym momencie.
Dane s¹ drukowane w kolejnoœci chronologicznej od najnowszego pomiaru do najstarszego.
Wydruk mo¿e byæ przerwany w dowolnym momencie naciskaj¹c ponownie klawisz
Mo¿liwy jest wydruk rejestracji z wybranego przedzia³u czasu (patrz konfiguracja
Na wydruku widoczny jest przebieg temperatury w czasie w postaci tabelarycznej, dane
u¿ytkownika (nazwa firmy, nr rejestratora, nr rejestracyjny pojazdu, itp.), zaistnia³e stany
alarmowe oraz miejsce na podpis. Przyk³ad poni¿ej:

Dane u¿ytkownika

Data i czas
rejestracji

THERMOPLUS ZBIGNIEW BANKA
Numer: RST 25FJ NR001

Raport zapisow :
-------------------------- START ------------------------Data:
Czas:
Temperatura: Alarm:
06/08/05 08:02
T= 24.1°C
06/08/05 10:02
T= 24.0°C
06/08/05 12:02
T= 23.8°C
*
06/08/05 14:02
T= EE
06/08/05 16:02
T= 24.1°C
06/08/05 18:02
T= 25.1°C
*
06/08/05 20:02
T= 25.8°C
*
06/08/05 22:02
T= 25.3°C
*
07/08/05 00:02
T= 24.8°C
07/08/05 02:02
T= 24.1°C
----------------------- KONIEC -------------------Podpis:
........................................................................

)

Numer rejestracyjny pojazdu i/lub
numer rejestratora
Zarejestrowane wartoœci temperatury

Zarejestrowany b³¹d czujnika

Zaistnia³e stany alarmowe
Miejsce na podpis u¿ytkownika

9. HAS£O DOMYŒLNE
Jeœli zapomnia³eœ has³o i nie mo¿esz wejœæ do menukonfiguracyjnego przywróæ domyœlne has³o
postêpuj¹c zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹:
1. Wy³¹cz zasilanie rejestratora
2. Nastêpnie trzymaj¹c ci¹gle przycisk
ponownie za³¹cz napiêcie i trzymaj dalej a¿
wyœwietli siê komunikat
. Wtedy has³o powróci do domyœlnego “086”.
3. Wtedy puœæ przycisk i rejestrator przejdzie do normalnej pracy.
4. Nastêpnie przy wejœciu do menu wpisz has³o domyœlne “086”
5. Nastêpnie jeœli chcesz wy³¹czyæ lub zmieniæ has³o na swoje to wejdŸ do parametru
i nastaw zgodnie z instrukcj¹.

10. DOPUSZCZENIA.
Rejestrator spe³nia wymogi dotycz¹ce odpornoœci na zak³ócenia elektromagnetyczne
wystêpuj¹ce w œrodowisku przemys³owym wg poni¿szych norm:
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC):
- EN-61000 czêœæ 6-4 - wymagania dotycz¹ce emisyjnoœci w œrodowisku przemys³owym
- EN-61000 czêœæ 6-2- wymagania dotycz¹ce odpornoœci w œrodowisku przemys³owym
Rejestrator spe³nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej nr 72/23/EEC; 93/68/EEC

