
1. CHARAKTERYSTYKA.

Wejœcia:

Bufor pamiêci 62 000 pomiarów, pamiêæ nieulotna

12...24VAC/DC ±20% 

Pobór pr¹du: podczas rejestracji 40mA, podczas wydruku do 3A

Warunki pracy i sk³adowania: praca: -20...50°C; sk³adowanie: -40...60°C

Zasilanie:

2 czujniki temperatury: NTC 5k    przy 25°C 
1 wejœcie logiczne (normalnie zwarte lub rozwarte)

Dok³adnoœæ pomiaru: NTC w zakresie: -40...+80 ±0,5 ±1°C: °C, w pozosta³ym °C

Czêst. zapam. danych: 1min...24godz.

Drukarka: termiczna, prêdkoœæ druku 50mm/s, na papier termoczu³y
o szerokoœci rolki 57mm, rolka o œrednicy 40mm

Wyœwietlacz: LED z ikonami graficznymi

Stopieñ ochrony: IP-30

Zakres pomiarowy: NTC: -40...+120°C

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

DR-201 to rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ przeznaczony do monta¿u w kabinie kierowcy, 
zarówno w autach ciê¿arowych jaki i w ma³ych autach dostawczych.  Ze wzglêdu na ma³e gabaryty i zwart¹ 
konstrukcjê doskonale sprawdza siê w codziennym u¿ytku. Urz¹dzenie montuje siê na desce rozdzielczej za 
pomoc¹ do³¹czonego uchwytu. Zasilanie i czujnik temperatury pod³¹cza siê wtyczkami z ty³u obudowy. 
Rejestrator posiada w zestawie:
- dwa czujniki temperatury
- kabel do pod³¹czenia czujnika otwarcia drzwi
- rozdzielacz
- kabel zasilaj¹cy z bezpiecznikiem
Rejestrator posiada bufor pamiêci 62000 pomiarów (wystarcza na 2 lata przy czêstotliwoœci zapamiêtywania 
15 minut). Czêstotliwoœæ zapamiêtywania danych do pamiêci mo¿na ustawiæ w zakresie od 1 do 999 minut. 
Przyrz¹d pracuje w dwóch trybach:
- rejestracja ci¹g³a, 
- rejestracja podczas kursu.
W drugim przypadku proces rejestracji za³¹cza/wy³¹cza siê przyciskiem START/STOP, który jednoczeœnie 
zaznacza moment rozpoczêcia i zakoñczenia kursu. Podczas pracy rejestrator wskazuje na przemian 
temperaturê z pierwszego i drugiego czujnika oraz aktualny czas. Tryb zapisywania i trwania kursu jest 
sygnalizowany diodami. Dodatkowo kierowca mo¿e ustawiæ alarmy temperatury MIN i MAX, które po 
przekroczeniu bêd¹ zapisywane do pamiêci i sygnalizowane dŸwiêkowo. Zapamiêtane dane mog¹ byæ 
kasowane, a wejœcie do menu zabezpieczone has³em. Dziêki wbudowanej drukarce termicznej, mo¿na 
wydrukowaæ dane z pamiêci  za dowolny okres czasu.

3. PANEL TYLNI.

Wy³¹czniknieu¿ywany Gniazdo
zasilania

Gniazdo
czujników 

DR-201

1

0

Wy³¹czniknieu¿ywany Gniazdo
zasilania

DR-201

1

0



Rys.3 Dobór k¹ta do deski rozdzielczej.
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4. MONTA¯.

rejestrator DR-201

czujnik otwarcia drzwi

czujniki temperatury

Przy wyborze miejsca monta¿u rejestratora nale¿y pamiêtaæ, 
¿e jest wykonany w obudowie nieodpornej na trudne warunki 
otoczenia. Dlatego powinien byæ zamontowany wewn¹trz 
kabiny pojazdu.  Uchwyt monta¿owy, który znajduje siê w 
zestawie z urz¹dzeniem, pozwala swobodnie dopasowaæ k¹t 
mocowania do deski rozdzielczej pojazdu, schowka lub œciany 
grodziowej. Miejsce monta¿u, musi zapewniaæ wygodê w 
codziennym u¿ytkowaniu.
Poluzowaæ dolne œruby uchwytu (Rys.2 pkt.2) oraz odkrêciæ 
boczne nakrêtki ko³pakowe (Rys.2 pkt.1) i zdemontowaæ 
uchwyt monta¿owy (Rys.2 pkt.3) z rejestratora. Uchwyt 
przypasowaæ do deski rozdzielczej i zaznaczyæ miejsca na 
otwory. Nastêpnie wywierciæ otwory wiert³em o œrednicy 3mm 
przymocowaæ wkrêtami o œrednicy 3,5mm. Zamontowaæ 
rejestrator z powrotem na uchwyt i dopasowaæ k¹t pochylenia, 
tak aby opiera³ siê przedni¹ czêœci¹ na desce rozdzielczej. 
Nastêpnie mocno dokrêciæ nakrêtki ko³pakowe (1) i dolne œruby 
uchwytu (2).

Rejestrator.

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

Okablowanie.

Rys.2 Uchwyt monta¿owy (3).

Rejestrator wyposa¿ony jest:
- w dwa czujniki temperatury
- przewód do pod³¹czenia czujnika otwarcia drzwi 
- kabel zasilaj¹cy z gniazdem bezpiecznikowym
Wszystkie przewody czujnikowe zakoñczone s¹ standardowymi wtykami RJ-11. 

Czujniki temperatury, nale¿y zamontowaæ w komorze ch³odniczej w bezpiecznym miejscu, nie nara¿onym na 
uszkodzenia mechaniczne i gdzie wystêpuje w³aœciwa cyrkulacja powietrza. �ród³o oœwietlenia wewnêtrznego 
nie powinno znajdowaæ siê bli¿ej ni¿ 50cm od czujników. Zalecan¹ pozycj¹ dla czujnikow jest lokalizacja na 
œcianie, 30cm od sufitu, odpowiednio 1/3 i 2/3 d³ugoœci komory od wylotu z parownika. Czujnik montuje siê, w 
pozycji pionowej z koñcówk¹ skierowan¹ ku górze, bezpoœrednio na œcianie wewn¹trz komory za pomoc¹ 
opasek zaciskowych lub uchwytów monta¿owych.

Czujniki temperatury:

Rys.4 Wymiary czujnika naœciennego.
Rys.4. Wymiary czujnika przewodowego.

5 lub 10m

wtyk RJ-11

50

Czujniki temperatury s¹ oznaczone 
numerami ”1” i “2”. 
Czujniki nie wymagaj¹ zachowania 
polaryzacji przewodów. Do przed³u¿ania 
czujników nale¿y u¿ywaæ standardowych 
przewodów elektrycznych OMY o przekroju 
nie mniejszym  ni¿ 0,5mm2. Maksymalna 
d³ugoœæ kabla nie powinna przekraczaæ 
100m i zale¿y od jakoœci i przekroju u¿ytego 
przewodu. 

DESKA ROZDZIELCZA
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Czujnik otwarcia drzwi:

Termograf wyposa¿ony jest w wejœcie logiczne do rejestracji zdarzeñ (otwaræ drzwi, cykli odszraniania, pracy 
agregatu, rejestracji momentu za³adunku i roz³adunku). Do zestawu do³¹czony jest kabel do pod³¹czenia 
czujnika zdarzeñ (np. czujnik drzwi kontraktonowy). Rodzaj czujnika zdarzeñ jest okreœlony parametrem  P4 w 
grupie “Inne” (NC - normalnie zwarty/ NO- 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!
Ka¿de zamkniêcie i otwarcie takiego obwodu zostanie zarejestrowane w pamiêci rejestratora. 
Czujnik nie wymaga zachowania polaryzacji przewodów. 

Zasilanie.
Rejestrator jest zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V i 24V. Mo¿na wykonaæ pod³¹czenie 
rejestratora bezpoœrednio z akumulatora lub z listwy bezpieczników lub z gniazda zapalniczki. Kabel zasilaj¹cy 
zaopatrzony jest w gniazdo bezpiecznikowe 5A z oznaczeniami (-) i (+).  Maksymalny pobór mocy (podczas 
wydruku) wynosi 40W. Podczas rejestracji, pobór pr¹du jest znikomy i wynosi 40mA.

5. SCHEMAT POD£¥CZENIA REJESTRATORA z jednym czujnikiem temperatury.
Jeœli rejestrator bêdzie zamontowany w ma³ym aucie dostawczym i u¿ytkownik bêdzie korzysta³ tylko z jednego 
czujnika temperatury, mo¿na zrezygnowaæ z rozdzielacza i pod³¹czyæ czujnik numer “1” bezpoœrednio do 
rejestratora  jak poni¿ej:

Wy³¹cznik

DR-201

1

0

nieu¿ywany gniazdo 
zasilania

gniazdo
czujników

czujnik
temperatury T1

“1”

1

0

zasilanie 12V lub 24V

zasilanie 12V lub 24V

gniazdo 
bezpiecznika 5A

6. SCHEMAT POD£¥CZENIA REJESTRATORA z dwoma czujnikami temperatury.
Jeœli  u¿ytkownik bêdzie korzysta³ z dwóch czujników temperatury, nale¿y zastosowaæ rozdzielacz:

czujnik
temperatury T1

“1”

czujnik
temperatury T2

“2”

Wy³¹cznik

DR-201

1

0

nieu¿ywany gniazdo 
zasilania

gniazdo
czujników

1

0

rozdzielacz
gniazdo 
bezpiecznika 5A



wskaŸnik temperatury

wskaŸnik czasu

rejestracja temperatury uruchomiona

wyœwietlacz 

klawisz drukowania raportu pe³nego (w menu GÓRA) 

otwieranie 
klapy drukarki

klawisz drukowania raportu skróconego (w menu DÓ£)

klawisz zatwierdzaj¹cy, s³u¿y równie¿ do uruchomienia 
menu konfiguracyjnego (w menu PRAWO)

klawisz dostawy i anulowania zmian (w menu LEWO)
naciœniêcie prze 5sek. wy³¹cza/za³¹cza rejestracjê

numer czujnika temperatury

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.

8. INSTALACJA PAPIERU.

Sposób instalacji papieru:
1. otwórz klapê drukarki (poci¹gnij klapê do góry z obu stron drukarki w miejscu: patrz strza³ki na zdjêciu j.w.) 
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 “FEED” 

5

alarm temperatury lub awaria czujnika temp.

aktywacja wejœcia logicznego (np. drzwi otwarte)

dostawa towaru (kurs trwa)

7. PANEL PRZEDNI.

wskaŸnik zasilania

alarm braku papieru

przycisk wysuwania papieru

UWAGA:
Papier termiczny jest “jednostronny” i musi byæ zamontowany z prawid³owej strony w drukarce. Jeœli po 
uruchomieniu drukowania wychodzi “pusty” wydruk, zamontuj papier, aby siê odwija³ z odwrotnej strony.
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9. KONFIGURACJA REJESTRATORA.

9.1. OBS£UGA MENU.

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

- uruchamia siê menu oraz edycjê parametrów i akceptuje zmiany

9.2. SCHEMAT MENU.

- zmienia siê wartoœci parametrów i przechodzi pomiêdzy nimi 

- wraca siê poziom wy¿ej w menu i wychodzi z menu konfiguracyjnego
  s³u¿y te¿ do cofania siê do edycji poprzedniego znaku

rokdrukuj od miesi¹c dzieñ godzina minuta

drukuj do rok miesi¹c dzieñ godzina minuta

drukowanie
raportu z okresu

rokdata miesi¹c dzieñ

godzinaCzas minuta

pierwszy znakopis drugi znak ostatni znak

dolny limit T1Alarm górny limit T1

czas próbkowaniaPróbkowanie

czujnik T1Inne parametry kalibracja T1 czujnik T2

pierwszy znakNr rejestr. drugi znak ostatni znak

dolny limit T2 górny limit T2 opóŸnienie alarmu

kalibracja T2 wejœcie logiczne
sygnalizator
dŸwiêkowy

czas wygaszenia raport skrócony rejestracja Jêzyk

przywrócenie
ustawieñ fabr.

Kasowanie
pamiêci Has³o
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9.3 OPIS PARAMETRÓW:
drukuj od/drukuj do - rejestrator pozwala wydrukowaæ raport z okreœlonego 
przedzia³u czasu. Nale¿y podaæ pocz¹tek i koniec okresu wydruku.

data - bie¿¹ca data

Czas - bie¿¹cy czas

opis - w nag³ówku raportu mo¿na umieœciæ krótki opis u¿ytkownika, np. dane i adres firmy 
(maksymalnie 32 znaki, edycja znaków patrz pkt. 9.4)

Nr. rej. - w nag³ówku raportu mo¿na umieœciæ numer rejestracyjny pojazdu 
(maksymalnie 32 znaki, edycja znaków patrz pkt. 9.4)

Alarm - U¿ytkownik mo¿e aktywowaæ funkcjê alarmu temperatury i ustawiæ dolny limit              i 
górny limit              temperatury dla ka¿dego czujnika. Po przekroczeniu limitu u¿ytkownik 
zostanie                    poinformowany komunikatem na wyœwietlaczu oraz sygna³em dŸwiêkowym. 
Podczas alarmu sygna³ dŸwiêkowy mo¿na wyciszyæ dowolnym klawiszem konfiguracyjnym. 
Zaistnia³e stany alarmowe zostan¹ zapisane do pamiêci urz¹dzenia i odznaczone na wydruku. 
Parametr                   okreœla opóŸnienie za³¹czenia alarmu w minutach.

Próbkowanie - 
zêstotliwoœæ zapamiêtywania danych

Ten parametr pozwala na ustalenie czasu próbkowania danych  w zakresie 
1min...24godzin. (c  do pamiêci rejestratora).

- czujnik T1: 1-za³¹czony, 0-wy³¹czony

- kalibracja czujnika T1, zakres -9..9°C Gdy wartoœæ temperatury odbiega od wartoœci 
rzeczywistej mo¿na dokonaæ kalibracji czujnika temperatury. Wartoœæ parametru jest 
dodawana do wartoœci pomiarowej.   

- czujnik T2: 1-za³¹czony, 0-wy³¹czony

- kalibracja czujnika T2, zakres -9...9°C

- wejœcie logiczne: 0-wy³¹czone, 1-za³¹czone NO, 2- za³¹czone NC, 3-funkcja dostawa
Termograf  wyposa¿ony jest w wejœcia logiczne do rejestracji zdarzeñ

Komendy 
“za³adunek” i “roz³adunek” w funkcji dostawa s¹ wyzwalane sygna³em zwieraj¹cym. 
Do przewodu nale¿y pod³¹czyæ element zwieraj¹cy, np. zwyk³y przycisk dzwonkowy. 
Zwieraj¹c obwód bêd¹ wyzwalane komendy i zapisywane do pamiêci rejestratora. 
Komenda “dostawa” jest sygnalizowana na wyœwietlaczu diod¹:         .

 (otwarcie drzwi, 
praca agregatu, cykle odszraniania) lub do realizacji funkcji “dostawa”. 

Inne parametry:

- sygnalizator dŸwiêkowy: 1-za³¹czony; 0-wy³¹czony

- wygaszenie wyœwietlacza po czasie bezczynnoœci, zakres 0...99sek. 
P6=99 - wyœwietlacz stale wygaszony, P6=0 - wyœwietlacz nigdy nie wygasa

- rodzaj wydruku raportu skróconego po naciœniêciu klawisza       0-aktualne pomiary, 
1-raport z dostawy, 2-raport z ostatniej godziny, 3-raport z dnia dzisiejszego

1-CI¥G£Y
- zapisuje dane w sposób ci¹g³y 
- sygnalizacja diod¹
- moment rozpoczêcia i zakoñczenia kursu: 
“za³adunek” i “roz³adunek”
wyzwalane s¹ przyciskiem     
(dioda        sygnalizuje dostawê).

- jêzyk: 0-polski; 1-angielski, 2-niemiecki

- tryb rejestracji: 

0-TYLKO PODCZAS KURSU
- zapisuje dane tylko podczas kursu
- aby rozpocz¹æ kurs i jednoczeœnie 
uruchomiæ rejestracjê naciœnij    
(dioda        sygnalizuje dostawê, a dioda 
           zapisywanie).



- przywrócenie ustawieñ fabrycznych: 0-Nie, 1-Tak . Aby przywróciæ nastawy fabryczne ustaw 
H1=1. Proces jest sygnalizowany komend¹ na wyœwietlaczu:

- kasowanie pamiêci: 0-Nie, 1-Tak. Aby wykasowaæ pamiêæ 
ustaw H2=1. Proces usuwania danych jest sygnalizowany na wyœwietlaczu:

- has³o, zakres 0..99. Wejœcie do menu konfiguracyjnego mo¿e byæ 
zabezpieczone has³em. 0 - has³o wy³¹czone; 21 - has³o awaryjne.

W rejestratorze zastosowano 8-segmentowy wyœwietlacz LED. Edycja znaków literowych i cyfrowych w 
tych pararametrach jest mo¿liwa dziêki poni¿szej tablicy znaków:

numer znaku
znak

Legenda: 

kolejny znak do edycji

nastêpny znak 
z tabeli

poprzedni znak z tabeli

Obs³uga:

wyjœcie 
i zatwierdzenie zmian

symbol na 8-segmentowym wyœwietlaczu LED

A

brak

Tablica znaków:

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

domyœlny znak “_” oznacza puste pole

9.4. EDYCJA PARAMETRÓW                I                .

10. WYDRUK RAPORTU.
10.1. RAPORT SKRÓCONY.
Aby wydrukowaæ raport, naciœnij klawisz      
Typ raportu skróconego ustawia siê w parametrze P7 w grupie “Inne”.
- aktualne pomiary (bie¿¹ce pomiary rejestratora)
- z dostawy (z ostatniej dostawy, od momentu za³adunku do roz³adunku)
- z ostatniej godziny
- z dzisiaj 

10.2. RAPORT PE£NY.
Aby rozpocz¹æ wydruk naciœnij klawisz         .  Aby przerwaæ wydruk w dogodnym momencie naciœnij 
ponownie klawisz         . 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. 

W tym trybie rejestrator drukuje wszystkie d

10.3. RAPORT Z WYBRANEGO OKRESU CZASU.
W tym trybie rejestrator drukuje dane z okreœlonego przedzia³u czasu.

Naciœnij klawisz       , aby wejœæ do menu i wybierz funkcjê “drukuj od.”                       i wejdŸ klawiszem 

Rejestrator wydrukuje raport zakoñczony nag³ówkiem i wyjdzie z menu konfiguracyjnego

OK

WprowadŸ pocz¹tek okresu drukowania (rok/miesi¹c/dzieñ/godzina/minuta)

OK

Nastêpnie wyœwietli siê komenda “drukuj do.”                      , wejdŸ klawiszem OK

WprowadŸ koniec okresu drukowania (rok/miesi¹c/dzieñ/godzina/minuta)


