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1. CARACTERISTICI TEHNICE 
 

DR-201 este recorderul de temperatură cu imprimanta încorporată, proiectat pentru a fi 
instalat în cabină, atât în camioane grele, cât și în camionete de transport mici. Datorită 
dimensiunilor mici, designul compact, este ideal pentru utilizarea zilnică. Dispozitivul este 
montat pe bord, cu ajutorul clemelor de fixare incluse. Sursa de alimentare și senzorul de 
temperatură sunt conectate cu conectori la tava din spate. 
 
Recorderul  include: 
- doi senzori de temperatură 
- cablu pentru conectarea senzorului de deschidere a ușii 
- distribuitor 
- cablu de alimentare cu o siguranță 
 
Înregistratorul are un tampon de memorie pentru 62000 de măsurători (durează 2 ani la o 
frecvență de memorare la fiecare 15 minute). Frecvența memorării datelor în memorie poate fi 
setată de la 1 la 999 de minute. Dispozitivul funcționează în două moduri: 
- înregistrarea continuă, 
- înregistrarea în timpul funcționării. 
 
În cel de-al doilea caz, procesul de înregistrare se pornește / oprește cu butonul START / STOP, 
care marchează începutul și sfârșitul unității în același timp. În timpul funcționării, recorderul 
indică temperatura de la primul și cel de-al doilea senzor alternativ și ora curentă. Modul de 
înregistrare și durata de acționare este indicat de diodele LED. În plus, șoferul poate seta 
alarmele de temperatură MIN și MAX, care, în cazul în care sunt depășite, vor fi stocate în 
memorie și semnalizate acustic. Datele stocate pot fi șterse, iar accesul la meniu poate fi 
protejat prin parolă. Datorită imprimantei termice încorporate, este posibilă imprimarea 
datelor din memorie din orice perioadă de timp 
 

2 SPECIFICATII 
Intrari: 2 senzori de temperatură: NTC 5k la 25 ° C 

1 intrări logice (în mod normal închise sau deschise) 

Domeniu masurare: NTC: -40...+120°C 

Acuratete:  NTC in interval : -40...+80°C : ±0,5°C, in altele ±1°C 

Stocare memorie :  62 000 de măsurători, memorie nevolatilă 

Frecventa memorare date:  1min...24 ore. 
Rezolutie afisaj:  0,1°C pe tot intervalul 

Afisaj: LED cu pictograme grafice 

Imprimantă:  
 

termică, viteză de imprimare 50mm / s, hârtie sensibilă la 
căldură. Lățime 57 mm, diametrul rolei 40 mm 

Clasa de protecție:  IP-30 

Alimentare: 12...24VAC/DC ±20% 

Consum de energie:  când înregistrați 40mA, când tipăriți - la 3A 

Functionare si depozitare functionare: -20...50°C; depozitare: -40...60°C 
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3. PANOUL DIN SPATE 
 

 
 
 
 
 

 

 
4. MONTARE 

 

 
 

1- Recorder DR 201 
2- Senzor deschidere usa 
3- Senzor de temperatura  

Recorder: 
Când alegeți o locație de asamblare, trebuie să vă 
amintiți că carcasa înregistratorului nu este rezistentă 
la condiții de mediu dificile. Prin urmare, ar trebui 
montat în interiorul cabinei vehiculului. Clema de 
fixare inclusă vă permite să ajustați unghiul de atașare 
la tabloul de bord al vehiculului, clipboard sau perete. 
Pozitia de asamblare trebuie să ofere confort în 
utilizarea zilnică. 
Slăbiți șuruburile de prindere inferioare (fig.2 punctul 
2) și deșurubați(Fig. 2 punctul1) și scoateți clema de 
fixare (fig.2 punct 3). Montați clema pe tabloul de bord 
și marcați găurile.Apoi forați găurile cu diametrul de 3 
mm și fixați-le șurub cu diametrul de 3,5 mm. Montați 
recorderul înapoi pe cleme și reglați unghiul de 
înclinare astfel încât să reziste pe  tabloul de bord. 
Apoi, strângeți piulițele (1) și coborati suruburile (2) 

Fig .1 Exemplul sistemului de 
inregistrare în camion. 

 
 
 

 

Fig.2 Fixare clemelor (3). Fig.3 Alegerea unghiului pe tabloul de bord. 
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Cablare 

Recorderul este echipat cu: 

- doi senzori de temperatură 

- cablu pentru conectarea senzorului de deschidere a ușii 

- cablu de alimentare cu soclu de siguranță 

Toate cablurile senzorilor sunt terminate cu conectorii standard RJ-11. 

 

Senzori de temperatura 

Senzorii de temperatură trebuie instalați în camera rece într-un loc sigur,unde nu sunt expuși la 

deteriorări mecanice si unde există o circulație adecvată a aerului. Sursa iluminatului interior nu 

trebuie să fie la o distanta mai mică de 50 cm față de senzori. Poziția recomandată a senzorilor 

este pe perete, 30 cm de tavan, în mod corespunzător 1/3 și 2/3 din lungimea camerei de la 

ieșirea evaporatorului. Senzorul este montat într-o poziție verticală cu un capăt în sus, direct pe 

peretele din interiorul camerei cu ajutorul clemelor și a mandrinelor de fixare. 

 

 

 

Senzorii de temperatură sunt 
marcați cu "1" și  "2". Senzorii nu 
necesită polaritatea cablajului. 
Pentru prelungirea senzorilor, 
utilizati fire standard OMY cu o 
secțiune de cel putin decât 
0,5mm2. Lungimea maximă a firului 
nu trebuie să depășească 100 de 
metri în funcție de calitatea și 
secțiunea sârmei utilizate. Fig 4. Dimensiunea senzorilor 

 

Senzor de deschidere a ușii 
Termograful are o intrare logică pentru înregistrarea evenimentelor (deschiderea ușilor, 
ciclurile de dezghețare, funcționarea unității, încărcarea și înregistrarea timpului de 
descărcare). Cablul pentru conectarea senzorului de evenimente este inclus. (de ex., senzor de 
uși). Tipul de senzor de evenimente este specificat de parametrul P4 în "Altele" (NC - normal 
închis / NO - normal deschis). Când conectați contactele care semnalizează funcționarea unității 
sau ciclul de dezghețare la intrarea digitală, ar trebui să va asigurati ca nici un circuit de 
semnalizare nu este un live, atât în stare activă și inactiv! Altfel, recorderul se va strica. 
Semnalarea se bazează pe deschiderea circuitului de scurtcircuit sau digital, mai degrabă decât 
pe transferul de sarcină! Fiecare închidere și deschidere a circuitului va fi înregistrată în 
memoria aparatului de înregistrare. Senzorul nu necesită polaritatea cablajului. 
 
Alimentare electrică. 
Inregistratorul este alimentat de sistemul de cablare al vehiculului de 12V și 24V. Este posibilă 
conectarea directă a inregistratorului de la acumulator, banda de siguranțe sau priza de 
brichetă. Cablul de alimentare este echipat cu o priză cu siguranțe de 5A cu (+) și (-) marcaje. 
Consumul maxim de energie (la imprimare) este de 40W. Când înregistrați, puterea consumata 
este neglijabila, aproximativ 40mA. 
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5. DIAGRAMA CONECTARII INREGISTRATORULUI cu un senzor de 
temperatura 
 
Inregistratorul este instalat într-un camion de livrare mic și utilizatorul utilizează doar un singur 
senzor de temperatură, este posibil să renunțați la distribuitor și conectați senzorul nr. 1 direct 
pe recorder, după cum urmează: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DIAGRAMA CONECTARII INREGISTRATORULUI cu doi senzori de 
temperatura 

 
Dacă utilizatorul utilizează doi senzori de temperatură, este necesar să utilizați distribuitorul:  
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7.  PANOU FRONTAL 
 

 

 
 

 

1. Afisaj 
2. Buton imprimare raport complet 
3. Buton imprimare raport scurt 
4. Tasta confirmare, folosita si pentru meniu Configurare 
5. Buton de livrare si modificare a anularii ,apasat pentru 5 sec porneste/opreste 

inregistrarea  
6. Numarul senzorului de temperatura 
7. Indicator de temperatura 
8. Indicator timp 
9. Inregistrare temperatura activa 
10  Alarma temperatura sau senzor de temperatura defect 
11 Activare intrari logice (de ex., deschidere usi) 
12 Livrare marfuri ( 
13 Indicator alimentare 
14 Alarma la terminare hartie 
15 Buton evacuare hartie 

 
 

8.  INSTALARE HARTIE 

 

Puneți în imprimantă o rolă de hârtie termică inclusă. Hârtia termică folosită pentru imprimare 

este standard și disponibila în orice punct de vânzare papetărie. Este recomandat să se utilizeze 

role de o lățime de 57mm și diametrul de 40mm. 
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Cum se instalează hârtia:  

1. Deschideți capacul imprimantei (trageți capacul de pe ambele părți ale imprimantei: uitați-vă 

la fibula din imagine)  

2. Puneți rola de hârtie în imprimantă  

3. Scoateți aproximativ 3 cm de hârtie în afara capacului  

4. Închideți capacul imprimantei astfel încât hârtia să iasă corect în orificiul de ieșire.  

5. Dacă este necesar, scoateți hârtia folosind butonul "FEED" 

 

ATENŢIE: Hârtia termică este "unilaterală" și trebuie montată in imprimanta pe partea corectă . 

Dacă hartia tiparita este goala, inverseaz-o pe cealaltă parte. 

 
 

9. CONFIGURAREA ÎNREGISTRATORULUI.  
 

După conectarea corectă a senzorilor de măsurare și înregistrare, conectați alimentarea și 
configurați dispozitivul. 
 
 

 

9.1. OPERAREA MENIULUI. 
 

- începe editarea de meniuri și parametrii și acceptă modificările 
 

si     - modifică valorile parametrilor și trece prin toti parametrii 
 

  - se intoarce la un nivel mai înalt în meniu, iese din meniul de configurare, este de 
asemenea folosit pentru a reveni la editarea anterioară de caractere. 
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9.2. DIAGRAMA MENIULUI. 
 

 
Legenda: 

Print From:   
Print to:  

Year:  
Month:  

Day:  
Minute:  

Date: Data 
Time:  

Description:  
First sign 

Second sign: 
Third sign: 

Last sign: 
Record no: 

Alarm: 
 

 
Printeaza de la 
Printeaza la 
An 
Luna 
Zi 
Minut 
Data 
Timp 
Descriere 
Primul semn 
Al doliea semn 
Al treilea semn 
Ultimul semn 
Numar inregistrare 
Alarma 

 
Lower limit T1 /T2: 
Upper limit T1/T2: 

Sampling: 
Sampling time: 

Other parameter: 
Sensor T1/T2: 

Calibration T1/T2: 
Logical input: 

Beeper: 
Screen blanking time: 

Brief report: 
Recording : 
Language: 

Factory setting recall: 
Memory reset: 

Password: 

 
Limita inferioara T1/T2 
Limita superioara T1/T2 
Prelevare 
Timp prelevare 
Alti parametrii 
Senzor T1/T2 
Calibrare T1/T2 
Intrare logica 
Semnal sonor 
Timp de palpaire ecran 
Raport scurt 
Inregistrare 
Limba 
Restabilire parametrii din fabrica 
Resetare memorie 
Parola 
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9.3 DESCRIEREA PARAMETRILOR 
 

 
Imprimarea de la / imprimare la - inregistratorul vă permite să 
imprimați un raport din perioada specificată. Trebuie să introduceți 
începutul și sfârșitul perioadei de imprimare. 

 
Data curenta 

 
Timpul curent 

 
Descriere - în antetul raportului puteți plasa o scurtă descriere a 
utilizatorului, de ex. datele de afaceri, adresa firmei (maxim 32 cifre, 
ediare cifre, a se vedea: punctul 9.4) 

 
Numărul de înregistrare - în antetul raportului puteți plasa numărul de 
înregistrare al vehiculului (maxim 32 de cifre, editarea cifrelor, a se 
vedea punctul 9.4) 

 
Alarmă - Utilizatorul poate activa funcția de alarmă de temperatură și 
poate seta alarma pentru temperatura scăzută  si alarmă de 

temperatură superioară  pentru fiecare senzor. La depășirea 
limitei, utilizatorul va fi informat printr-un mesaj de pe ecran și beeper. 
Când se produce o alarmă, puteți opri beeper-ul apăsând orice buton 
de configurare. Stările de urgență apărute vor fi înregistrate în 
memoria dispozitivului și marcate pe bonul imprimat. Parametrul 

 determină o intârzierea de comutare a alarmei în câteva 
minute. 

 
Eșantionare - Acest parametru vă permite să setați timpul de prelevare 
a datelor în intervalul 1 ... 24 ore. (frecvența memorării datelor în 
memoria înregistratorului). 

 
Alti parametrii 

 

 
- sensor T1: 1-ON, 0-OFF 

 
 

- calibrarea senzorului T1, domeniul: -9 ... 9 ° C Când 
valoarea temperaturii deviază de la valoarea reală, 
puteți calibra senzorul de temperatură. Se adaugă 
valoarea parametrului la valoarea măsurată. 

 
 

- sensor T2: 1-ON, 0-OFF 

 
 

- sensor calibration T2, range: -9...9°C 

 
 

- intrare logică: 0-off, 1-on (NO), 2-on (NC), 3 funcții 
de livrare  
Termograful este echipat cu două intrări logice 
pentru înregistrarea evenimentelor (deschiderea 
ușii, funcționarea unității, cicluri de dezghețare) sau 
pentru a efectua funcția "livrare".  
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Comenzile "Încărcarea" și "descărcarea" într-o 
funcție de "livrare" sunt declanșate de semnalul de 
scurtcircuitare.  
Conectați un semnal de scurtcircuit la un fir, de ex. 
buton de sonerie obișnuit. La scurtcircuitare, 
comenzile vor fi activate și stocate în memoria 
aparatului de înregistrare. Comanda "Livrare" este 
semnalizata pe ecran prin dioda LED.  

 
 

- beeper: 1-ON; 0-OFF 

 
 

- afișarea intermitentă după o perioadă de 
inactivitate, intervalul 0 ... 99sec. P6 = 99 - afișajul 
este blocat în mod constant, P6 = 0 - afișajul nu se 
șterge 

 
 - Raportul scurt tipărit prin apăsarea butonului  0 

- măsurători reale, 1-livrare raport, 2- raportul 
ultimei ore, 3-raportul zilei curente 

 
 

Mod de inregistrare 
1-CONTINUU  
- salvarea datelor în mod 
continuu  
- semnalizarea diodelor 

  
- momentul începutului și 
al condusului: "încărcare" 
și "descărcare" 
sunt declanșate de 
butonul  (dioda  
semnalizează livrarea). 

0-NUMAI ÎN TIMPUL 
OPERARII 
- salvarea datelor numai 
în timpul operarii 
-pentru a porni unitatea 
și activarea imediata a 
înregistrării apasa  
(dioda  semnalizează 
livrarea si dioda  
semnalizează 
înregistrarea). 

 
 

- limbi: 0-poloneza; 1-engleza, 2-germana 

 

 
 

 
H1: 0 

Restabilirea parametrilor din fabrica: 0-Nu, 1-Da.Pentru restabilirea parametrilor 
din fabrica selectati H1=1. Operatia este semnalata de comanda aparuta pe afisaj: 
 

H2: 0 Resetarea memoriei: 0-Nu, 1-Da. Pentru resetarea memoriei P.EAb 
selectati H2=1. 
Operatia de stergere a memorei este semnalata pe afisaj: U.dAn 

H3: 0 Password, domeniu 0..99. Accesarea la meniul de operare poate fi parolata  
0 - password off; 21 – password de urgenta. 
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9.4 EDITAREA PARAMETRILOR 
 
Inregistratorul se programeaza cu ajutorul unui afisaj de tip LED cu 8 segmente. Editarea 
parametrilor alfanumerici este posibila datorita urmatorului tabel cu caractere:  
 
 Service 

 

 
Harta caracterelor 
 

 
 
 

 
 

10. IMPRIMAREA RAPOARTELOR 
 
10.1. RAPORT SCURT 
 
- din ziua curentă 
- de la livrare (de la ultima livrare, de la încărcare până la descărcare) 

Pentru a imprima raportul, apăsați butonul 
 
Tipul raportului scurt poate fi setat în parametrul P7 din grupul "Altele", respectiv: 
- măsurători reale (măsurători curente ale înregistratorului) 
- măsurători din ultima ora 
 

10.2. RAPORT COMPLET 
 

Pentru a începe imprimarea, apăsați butonul .  

Numar caracter 
 

Caracter  
 Urmatorul 

caracter din 
program 

 

Caracterul anterior 
din program 

 

Urmatorul caracter 
de modificat 

 

Iesire si confirmarea 
modificarilor 

 

Semnul lui A pe afisaj 

A  
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Pentru a opri imprimarea în orice moment, apăsați din nou butonul. In acest mod , recorderul 
imprimă toate datele din memorie de la cele mai noi măsurători până la cele mai vechi. Cu 
ajutorul acestei funcții puteți imprima date din orice perioadă de timp, de la începutul datelor si 
se poate opri  tipărirea datelor în orice moment. 
 

10.3. RAPORT DINTR-O ANUMITA PERIOADA DE TIMP  
 

În acest mod, recorderul imprimă date din perioada de timp specificată. Apăsați butonul 

pentru a intra în meniu și selectați "print from"     și confirmati cu butonul  . 
Recorderul tipărește raportul și iese din meniul de configurare. 
Introduceți începutul perioadei de imprimare (an / lună / zi / oră / minut) 
OK.. 

Apoi se afiseaza comanda "print to"  și se confima cu butonul . 
Introduceți sfârșitul perioadei de imprimare (an / lună / zi / oră / minut). 
 

Recorderul tipărește raportul și iese din meniul de configurare  


