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Więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Seven
Telematics można znaleźć na stronie: www.seventelematics.com
Proszę nie kłopotać się z małymi diagramami, ponieważ wszystkie
diagramy i rysunki są w dużym formacie w dodatku.
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Seven Telematics nie może ponosi odpowiedzialnośći za jakiekolwiek
szkody lub utratę informacji wynikające z wykorzystania informacji
zawartych w tym dokumencie.
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Seven Telematics zastrzega sobie prawo
ulepszanie produktów opisanych w tym podręczniku w dowolnym czasie i
bez powiadomienia.
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Główne kroki związane z ukończeniem instalacji są następujące.
Dalsze szczegóły na temat każdego kroku znajdują się w sekcji tego
dokumentu, która jest podana w nawiasach.

Ważna uwaga

• Wybierz odpowiednie lokalizacje dla czujników temperatury i
przełączników stanu (2.1, 2.2)
• Wybierz odpowiednią pozycję montażową dla rejestratora (3.1, 3.2,
3.3)
• Zidentyfikuj odpowiedni punkt zasilania (2.3)
• Wybierz odpowiednie miejsce na skrzynkę połączeniową, jeśli jest to
wymagane (2.4)
• Zainstaluj skrzynkę połączeniową, jeśli jest używana, i poprowadź
kabel połączeniowy do nagrywarki
• Miejsce montażu (2.4)
• Zainstalować osłonę ochronną przewodów czujnika i zainstalować
czujniki (2.1, 2.2)
• Zainstaluj i podłącz nagrywarkę (3)
• Sprawdź instalację (4)
• Włącz nagrywarkę (5)

Rejestratory temperatury Transcan Advance.
Niniejsza instrukcja dotyczy procedur instalacyjnych rejestratorów
temperatury Transcan Advance.
Wejścia temperaturowe: Transcan Advance obsługuje maksymalnie 8
czujników temperatury wykorzystujących wejścia T1-T8.
Więcej informacji na temat użytkowania i obsługi rejestratorów
Transcan można znaleźć w Podręczniku użytkownika Transcan
Advance User Reference.

1.0 Wprowadzenie
Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące instalacji
rejestratorów temperatury i danych Transcan dostarczonych przez
Seven Telematics. Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z tymi
zaleceniami, ponieważ w przeciwnym wypadku Seven Telematics może
odmówić przyjęcia kolejnych roszczeń gwarancyjnych.
1.1 Przegląd instalacji
Rejestratory Transcan są zwykle dostarczane z zestawem
instalacyjnym, który zawiera większość komponentów używanych
do instalacji. Procedura instalowania rejestratora Transcan obejmuje
montaż rejestratora, czujników i, jeśli to konieczne, skrzynek
połączeniowych, a następnie zapewnienie odpowiednich połączeń
między tymi komponentami. Zostały one przedstawione na rysunku
1.1 poniżej, który przedstawia instalację w kabinie za pomocą
skrzynki przyłączeniowej.
Wewnątrz rejestratora pojazdu R
Transcan R Recorder
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Czujniki temperatury x 8 ogółem
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Skrzynka przyłączeniowa

9-36v DC Supply
[Przełącznik drzwi]
[Włączanie / wyłączanie
lodówki] Włącznik /
wyłącznik
Wejścia x8 Łącznie

Zestaw chłodniczy

Rysunek 1.1 Schemat blokowy typowej instalacji dla wersji R ze skrzynką przyłączeniową.

Wszelkie otwory wywiercone w izolowanych panelach nadwozia
muszą być uszczelnione za pomocą dobrej jakości szczeliwa
silikonowego, aby zapobiec wnikaniu wody. Okablowanie czujnika
i przełącznika stanu powinno być odpowiednio zabezpieczone.
1.2 Rejestratory temperatury Transcan
Transcan Advance jest dostępny w 3 formatach: R, T i C (do
montażu w kabinie na pionowej przegrodzie).
1.3 Czujniki temperatury
Rejestratory temperatury i danych Transcan Advance wykorzystują
czujniki do pomiaru temperatury. Rejestratory są zaprojektowane do
pracy tylko z czujnikami dostarczonymi przez Seven Telematics
1.4 Monitorowanie stanu
Wejścia stanu (wejścia przełącznika WŁ. / WYŁ.) Mogą służyć do
monitorowania np .: operacji drzwi i odszraniania. Parametry
konfiguracyjne rejestratora można ustawić tak, aby obsługiwały
przełączniki działające normalnie (zamknięty styk) lub bieg wsteczny
(otwarty kontakt) (szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku
użytkownika).
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1.4 Monitorowanie stanu

1.6 Transcan Wersja T

Transcan Advance:
Wejście stanu 1 (oznaczone z tyłu urządzenia) funkcji Transcan
Advance powinno być WYŁĄCZNIE używane do automatycznego
włączania / wyłączania alarmów temperatury poza zakresem za
pomocą przełącznika obsługiwanego przez jednostkę chłodzącą
(zewnętrzna kontrola alarmów).
Wejście stanu 2 (oznaczone z tyłu urządzenia) jest zwykle używane
do monitorowania działania drzwi i jest używane do tylnych drzwi,
podczas gdy wejście stanu 3 (oznaczone z tyłu urządzenia) jest
zwykle używane do monitorowania operacji odszraniania. Wejście
statusu 4-8 (oznaczone z tyłu urządzenia) można wykorzystać do
monitorowania innych przełączników, np. do monitorowania
działania drugich (bocznych) drzwi.
1.5 Transcan Wersja R & C
Wersja R jest przeznaczona do stosowania w pojazdach sztywnych,
gdzie jest zamontowana w kabinie kierowcy (patrz rysunek 1.2).
Nagrywarka mieści się w obudowie radiowej, która pasuje do
standardowego gniazda radiowego DIN.
Wersja C jest przeznaczona do stosowania w sztywnych pojazdach,
gdzie jest zamontowana w kabinie kierowcy na odpowiedniej
pionowej powierzchni lub w przegrodzie. Wersja C jest przydatna w
pojazdach, które nie mają wolnego gniazda DIN.
Połączenia z rejestratorami R i C są wykonywane za pośrednictwem
złączy z tyłu urządzenia. Łączą one odpowiednio czujniki
temperatury, wejścia stanu i wyjście zasilania / alarmu.
Przełącznik drzwi

Czujnik temperatury

Wersja T przeznaczona jest do montażu zewnętrznego i nadaje się
do przyczep i naczep. Jest on umieszczony w obudowie odpornej na
warunki atmosferyczne i może być montowany w wielu różnych
miejscach. Zazwyczaj montuje się go do przedniej grodzi sąsiadującej
z jednostką chłodniczą (patrz: rys. 1.3).
Przełącznik drzwi

Czujnik temperatury

Czujnik odszraniania
Typ T

Rysunek 1.3 Montaż zewnętrzny

Połączenia z rejestratorem wykonuje się za pomocą złączy z tyłu
urządzenia. Łączą one odpowiednio czujniki temperatury, wejścia
stanu i wyjście zasilania / alarmu. Kable łączące przechodzą przez
bramkowe punkty wejścia kabli umieszczone w obudowie i są
podłączone do tylnych złączy urządzenia.
1.7 Opcjonalna skrzynka przyłączeniowa
W celu uproszczenia niektórych instalacji można uwzględnić
skrzynkę połączeniową. Służy do podłączenia okablowania czujnika
do pojedynczego kabla wielordzeniowego, który jest następnie
kierowany do rejestratora. Ten układ jest powszechnie stosowany
w rejestratorach wersji R, gdy aplikacja obejmuje więcej niż 3
czujniki.

Czujnik odszraniania
Skrzynka przyłączeniowa [Opcjonalnie]
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Rysunek 1.2 Montaż wewnętrzny
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2.0 Instalacja czujników

2.1 Położenie czujników temperatury
Prawidłowe działanie systemu zależy od prawidłowego
umiejscowienia czujników temperatury. Zazwyczaj instaluje się jeden
czujnik w każdym przedziale, a drugi monitoruje temperaturę
powietrza powracającego do układu kontroli temperatury.
Podczas wybierania pozycji czujników należy wziąć pod uwagę kilka
rzeczy:
• Czujniki nie mogą znajdować się w kieszeniach powietrznych, ale
muszą być wolne od przepływu powietrza przez lodówkę.
• Klipsy mocujące czujnik nie mogą być uszkodzone
drzwi i / lub ruchome ścianki działowe.
• Czujniki powinny znajdować się w odległości co najmniej 0,5 m od
wewnętrznych świateł.
• Dodatkowa długość kabla czujnika powinna być ukryta wewnątrz
obudowy, aby umożliwić obniżenie czujników krycia na dogodną
wysokość dla kontroli weryfikacyjnych, powinien to być co najmniej
poziom podłogi.
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Jeśli wszystkie powyższe warunki mogą być spełnione, idealne
miejsce dla czujnika przedziału znajduje się na środkowej linii dachu
pojazdu, około jednej trzeciej od tyłu monitorowanego przedziału.
Jednak często trzeba zawrzeć kompromis.
Zwykle nie ma kanału przewidzianego do przepuszczenia kabli
czujnika przez gródź, dlatego konieczne jest przewiercenie przez
przednią ścianę przedziału samochodowego. Zwykle konieczne jest
również umieszczenie szyny w jej wnętrzu, aby zapewnić chronną
trasę dla okablowania czujnika.
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Wszystkie otwory muszą zostać ponownie uszczelnione po wierceniu
i podawaniu kabli, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub
kondensacji do wnętrza korpusu. Zaleca się poprowadzenie kabli do
rejestratora wewnątrz jednostki chłodniczej. Jednak często nie jest to
możliwe i dlatego może być konieczne zamontowanie osłony
ochronnej na zewnątrz nadwozia pojazdu.

2.2

Pozycjonowanie przełączników statusu
2.2.1 Lokalizacja przełączników drzwi
Seven Telematics dostarcza przełącznik odpowiedni do
monitorowania operacji drzwiowych. Jest to magnetyczny przełącznik
zbliżeniowy, który ma styk normalnie otwarty z jednym biegunem.
Magnes aktywacyjny powinien być umieszczony na rolce lub
zawiasach, a przełącznik znajdować się w odpowiedniej pozycji do
obsługi kontaktu, ale w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia podczas
załadunku i rozładunku. Po zamknięciu drzwi magnes powinien
znajdować się w odległości 5 mm od nieruchomej części przełącznika.
Jeśli rama drzwi wykonana jest z materiału magnetycznego, zarówno
przełącznik, jak i magnes roboczy powinny być oddalone od
powierzchni o 10 mm.
Wejście stanu 2 jest zwykle używane do monitorowania operacji
drzwi i jest zwykle używane do drzwi tylnych. Wejście statusu 4 jest
definiowane przez użytkownika i jest powszechnie używane do
monitorowania działania drugich (bocznych) drzwi.
2.2.2 Instalowanie detektorów włączania i wyłączania rozmrażania i
lodówki
Aby monitorować działanie odszraniania, konieczne jest podłączenie
wejścia stanu 3 do obwodu sterowania odmrażaniem agregatu
chłodniczego. W przypadku Transcan Advance wejście stanu 1 jest
zawsze używane do włączania / wyłączania kontroli alarmu
zewnętrznego. Połączenia przewodów agregatu chłodniczego będą
zależeć od rodzaju używanej lodówki i należy zapoznać się ze
szczegółowymi schematami elektrycznymi producenta, aby ustalić
odpowiednie połączenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się
z Seven Telematics (lub producentem lodówki), aby uzyskać porady
dotyczące wykonywania tych połączeń.

2.3 Zasilanie
Zasilanie modułu Transcan można pobrać z akumulatora pojazdu lub
lodówki, w zależności od tego, która z opcji jest bardziej dogodna.
Zasilanie może być dowolnym napięciem między 9 V a 36 V.
Zasilanie powinno pochodzić z akumulatora pojazdu połączonego z
bezpiecznikiem samochodowym typu 2A lub z zatwierdzonego
sieciowego zasilacza SELV z wartościami znamionowymi dla
szczytów 3A i albo oznaczonego jako ograniczone źródło zasilania
(LPS), albo z ograniczeniem do 65 VA. Zasilanie sieciowe powinno
być odpowiednie dla kategorii instalacji IEC II.
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Bezpiecznik musi być zamontowany w pobliżu punktu zasilania, a
wszelkie odsłonięte zaciski zabezpieczone, aby nie ulegały korozji.
Rejestrator musi być zasilany stałym źródłem zasilania.
W przypadku instalacji w kabinie rejestrator wymaga stałęgo zasilania
i bezpiecznika, który może znajdować się w skrzynce bezpieczników
pojazdu. Dla montażu zewnętrznego (przyczepa) stałe źródło zasilania
można pobrać z rozrusznika chłodziarki i (w razie potrzeby) z panelu
sterowania lodówką.
2.4 Instalacja skrzynki przyłączeniowej [Opcjonalnie]
2.4.1 Montaż skrzynki przyłączeniowej
Gdy używane są skrzynki przyłączeniowe, wszystkie czujniki
temperatury i wejścia stanu są kierowane do tych skrzynek za
pomocą dwóch wielordzeniowych kabli w celu połączenia skrzynek
połączeniowych z Transcanem. Pozycjonowanie tych skrzynek
przyłączeniowych zależy od rodzaju pojazdu, ale w miarę możliwości
powinny być umieszczone na zewnętrznej grodzi pojazdu, w pobliżu
kabiny i agregatu chłodniczego, aby przewody kablowe były jak
najkrótsze.
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Skrzynka przyłączeniowa jest dostarczana z listwą stykową i płytą
montażową oraz z dławnicami dla każdego wejścia kablowego. Najpierw
zdecyduj o miejscu montażu skrzynki, a następnie o liczbie wymaganych
kabli.
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Skrzynkę należy nawiercić i zainstalować jeden dławik dla każdego
podłączanego kabla. Wszystkie bramki powinny być przymocowane
do spodu skrzynki połączeniowej. Dławików nie należy nadmiernie
dokręcać ani nic może ulec uszkodzeniu. Jeśli klucz
dynamometryczny jest dostępny, nie należy przekraczać momentu
1,5 Nm. Istnieje przestrzeń dla siedmiu bramek 12,5 mm i jednej 19
mm, jeśli są przesunięte. Skrzynka przyłączeniowa może być
zamontowana bezpośrednio na płaskiej powierzchni lub za pomocą
dostarczonych uchwytów montażowych za pomocą
samogwintujących śrub 12,5 mm nr 6. Nigdy nie wiercić otworów
mocujących w skrzynce przyłączeniowej, ponieważ prawie na pewno
spowoduje to przedostanie się wody.

2.4.2 Instalowanie kabla wielordzeniowego
Kabel wielordzeniowy, który łączy skrzynkę połączeniową z
rejestratorem, musi być ostrożnie poprowadzony.
Tam, gdzie kabel biegnie po zewnętrznej stronie nadwozia, należy go
zabezpieczyć przez wprowadzenie go do istniejącego pokrycia
ochronnego lub zamocowanie go do istniejących kabli za pomocą
opasek kablowych. Jeśli żadna z tych opcji nie jest dostępna, należy
założyć nowe pokrycie ochronne. Jeżeli kabel przechodzi pod kabiną
pojazdu, kabel należy przymocować do istniejących kabli za pomocą
opasek kablowych w odstępach około 150 mm. Należy zachować
ostrożność, aby przewód nie był narażony na ewentualne
uszkodzenia spowodowane przez zanieczyszczenia wyrzucone przez
koła jezdne.
2.4.3 Podłączanie skrzynki połączeniowej
Montaż skrzynki połączenia z listwą przyłączeniową powinien być
wykonany zgodnie z dostarczonymi tabelami i schematami
elektrycznymi przedstawionymi na rysunku 2.1. Wszystkie rdzenie
kabla wielordzeniowego powinny być połączone, nawet jeśli nie są
używane, ponieważ powoduje to, że instalacja jest bezpieczniejsza i
ułatwia przyszłe modyfikacje. Niewykorzystane rdzenie nie powinny
zostać odcięte.

Rysunek 2.1
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2.3 Zasilanie
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3.0 Instalacja Nagrywarki
3.1 Pozycjonowanie wersji R.
Wersja R rejestratora Transcan przeznaczona jest do zamontowania
w kabinie pojazdu w gnieździe radiowym DIN. Jeśli taka szczelina jest
dostępna, należy ją wykorzystać, w przeciwnym razie należy wybrać
inną pozycję montażową.
Upewnij się, że wybrana pozycja pozwala kierowcy zobaczyć
wyświetlacz i obsługę klawiatury. Ponadto należy pamiętać, że do
wymiany rolki papieru potrzebny jest dostęp do szuflady drukarki i to
wymaga prześwitu powyżej rejestratora. Należy zauważyć, że
instalacje muszą być zgodne z aktualnym Regulaminem użytkowania i
budowy danego pojazdu. Zazwyczaj zabraniają one montowania
rejestratora na górnej powierzchni deski rozdzielczej pojazdu, gdzie to
mogłoby częściowo zasłaniać widok kierowcy przez przednią szybę
pojazdu.

3.1.1 Montaż w gnieździe radiowym
Rekorder jest trzymany w klatce montażowej za pomocą
sprężynujących płytek mocujących po każdej stronie. Po
zamontowaniu w klatce, procedura demontażu polega na włożeniu
dostarczonych kluczy do rowków po obu stronach przedniej
powierzchni rejestratora, aby zwolnić blokady. Należy tego dokonać
przed dopasowaniem klatki do maty, ponieważ wymaga to pewnych
ćwiczeń.
Jeśli to konieczne, wytnij odpowiednie miejsce na klatkę montażową
w desce rozdzielczej. Następnie przymocuj klatkę montażową,
wkładając ją do szczeliny i wyginając klapki mocujące. Wsuń
nagrywarkę do klatki, aż zablokuje się we właściwym położeniu.
3.1.2 Montaż pod deską rozdzielczą
Zamontuj klatkę montażową do obudowy montażowej zgodnie z
powyższym opisem. Następnie przymocuj tę obudowę do spodniej
strony deski rozdzielczej za pomocą dostarczonych śrub mocujących
i śrub, używając płyt kątowych. Na koniec wsuń rekorder do klatki, aż
zablokuje się na swoim miejscu. Szczegóły na rysunku 3.1.
3.2 Pozycjonowanie wersji C.
Wybierz odpowiednią płaską powierzchnię w kabinie kierowcy, która
umożliwia dostęp do ekranu rekordera i elementów sterujących.
Przymocuj obudowę montażową nagrywarki do powierzchni za
pomocą dostarczonych śrub i zrób wymaganą liczbę punktów wejścia
kabli. Przeprowadź kable przez otwory wlotów kablowych i
przymocuj kable do punktów mocowania wewnątrz obudowy
montażowej za pomocą dostarczonych mocowań.
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3.3 Pozycjonowanie wersji T.
Wybierz odpowiednią płaską powierzchnię na przedniej zewnętrznej
grodzi przyczepy lub pojazdu, na którym chcesz zainstalować obudowę
rejestratora. Zwykle znajduje się ona na zewnątrz pojazdu w miejscu, w
którym kierowca będzie mógł łatwo otworzyć drzwiczki obudowy,
zobaczyć wyświetlacz i sięgnąć do klawiszy operacyjnych. Zachowaj
szczególną ostrożność podczas instalacji i upewnij się, że położenie
będzie dostępne nawet po podłączeniu ciągnika.
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Rysunek 3.1 Elementy montażowe dla wersji R
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3.3 Pozycjonowanie wersji T.
Przymocuj obudowę rejestratora do powierzchni pojazdu za pomocą
dołączonych kołków rozporowych, śrub i podkładek. Upewnij się, że
kołki mocujące są umieszczone równo z powierzchnią montażową, aby
zminimalizować wibracje obudowy. Nadmierna wibracja może
spowodować uszkodzenie obudowy. Maksymalny zalecany rozmiar
otworów dla kołków mocujących wynosi 11 mm.

3.4.2 Podłączanie wejść stanu
Transcan monitoruje wejścia stanu jako przełączniki WŁ. / WYŁ.
Wejścia statusu są podłączone do POŁ2, oznaczone stanem (wł. /
Wył.) Wejścia, od 1 do 8, jak pokazano na rysunku 3.2.
W przypadku, gdy czujniki stanu są połączone za pomocą kabla
wielożyłowego, piny o numerach nieparzystych (to jest piny 1, 3, 5 i 7)
są wspólne w rejestratorze.

3.4 Podłączanie nagrywarki
Wszystkie połączenia z rejestratorem odbywają się za
pośrednictwem złączy z tyłu urządzenia (szczegóły patrz rysunek
3.2). Aby ułatwić konserwację, upewnij się, że pozostało
wystarczająco dużo luźnego okablowania, aby rejestrator mógł
zostać wyciągnięty z obudowy z nienaruszonymi połączeniami.

3.4.3 Podłączanie zasilacza
3-stykowe złącze POŁ3 służy do podłączenia zasilania i zapewnienia
połączenia dla wyjścia alarmowego. Moc jest podłączona do pinów + i
- z dodatnim zasilaniem na styku 1 (ikona dzwonka). Zasilanie może
mieć dowolne napięcie między 9V a 36V.

3.4.1 Podłączanie czujników temperatury
Czujniki temperatury są podłączone do POŁ. 1, oznaczonego jako
wejścia czujnika temperatury od 1 do 8. Czujniki są precyzyjnymi
termistorami, a polaryzacja tych połączeń nie jest ważna. Każdy
czujnik jest zakończony dwoma przewodami i można go podłączyć do
4 czujników na blok. Jak wskazuje etykieta z tyłu urządzenia. Ekran
dla każdego czujnika musi być podłączony do obudowy rejestratora za
pomocą dostarczonego zacisku.

Kabel zasilający użyty do instalacji powinien być wielordzeniowy 16 /
0.2 z zewnętrzną osłoną z PVC.

W przypadku, gdy czujniki są połączone za pomocą wielożyłowego
kabla, ponumerowane piny (to jest piny 2, 4, 6 i 8) są wspólne i
połączone ze sobą w rejestratorze.

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1

POŁ. 3

T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1
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POŁ. 4
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POŁ. 1
Rysunek 3.2 Połączenia rejestratora

3.4.5 Podłączanie czujnika wilgotności [Opcjonalnie]
Wyświetla odczyt z sondy wilgotności. Aby zainstalować, użyj POŁ 4,
jak opisano poniżej:
1 – Kolor czerwony
2 – Kolor zielony
3 – Kolor żółty
4 – Kolor niebieski,
Zalecamy zamontowanie czujnika wilgotności na płaskiej powierzchni i
unikanie kontaktu z wodą.
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POŁ. 2

3.4.4 Podłączanie zewnętrznego urządzenia alarmowego
Pin 3 złącza POŁ3 służy do sygnalizacji alarmu. Aby skorzystać z tej
możliwości, podłącz zewnętrzne urządzenie alarmowe (np. Sygnał
ostrzegawczy) między dodatnim zasilaniem pojazdu a tym wejściem.
Kiedy wystąpi alarm, to wejście jest podłączone do napięcia
zerowego i przełącza prąd o wartości do 1 A.
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4.0 Sprawdzanie Instalacji
4.1 Zasilanie
Sprawdź, czy zasilanie wejściowe na złączu pochodzi z zasilania
pojazdu 9-36 V przez 2-amperowy bezpiecznik i ma prawidłową
biegunowość. Następnie podłącz nagrywarkę i włóż ją do
obudowy.
4.2 Wyświetlacz
Upewnij się, że wyświetlacz pokazuje jedną lub więcej temperatur (w
zależności od liczby kanałów włączonych w konfiguracji). Jeśli
potrzeba więcej lub mniej kanałów temperaturowych, zapoznaj się z
podręcznikiem użytkownika, rozdział 5.2.4
4.3 Czujniki tempreatury
Przed przetestowaniem rejestratora należy poczekać 5 minut, aby
umożliwić ustabilizowanie się czujników temperatury. Następnie
sprawdź, czy wyświetlane temperatury są zgodne z oczekiwaniami.
Wyświetlacz z - - - - - wskazuje, że odpowiedni czujnik nie jest
włączony, a wyświetlacz pokazujący + # # # . # iwskazuje błąd na
tym wejściu (kanale).

Wyświetlany symbol dla wprowadzania statusu 4-8 jest wybierany
przez użytkownika. Strona podsumowania rejestratora pokazuje 4
włączone temperatury na stronę do jednego stopnia wraz z
symbolami wskazującymi aktualny stan każdego włączonego wejścia
przełącznika lub 2 na stronę przy dokładności 0,1 stopnia.
Aby ustawić podsumowanie rejestratora, patrz Podręcznik użytkownika,
rozdział 5.2.3
Jeśli potrzebujesz więcej lub mniej wejść zapoznaj się z podręcznikiem
użytkownika, rozdział 5.2.3
4.5 Sygnał alarmowy
Wewnętrzny alarm dźwiękowy (brzęczyk) i wyjście alarmu
zewnętrznego są włączane po wystąpieniu alarmu temperatury.
Naciśnięcie klawisza <IMG tick> potwierdza / akceptuje status
alarmu. Wyjście alarmu zewnętrznego jest wyłączane tylko wtedy,
gdy status alarmu już nie istnieje. tzn. kanał temperatury powraca z
powrotem do zakresu lub alarm jest wyłączony.
Transcan Advance Alarms są automatycznie wyłączane po
wyłączeniu agregatu chłodniczego pod warunkiem, że odpowiednia
czujka jest podłączona do wejścia stanu 1 i parametr Alarm Enable
(Zewnętrzna kontrola alarmu ) jest włączony.

4.4 Wejścia stanu
Sprawdź, czy symbole wejścia stanu wyświetlania (wyświetlane po
prawej stronie wyświetlacza) zmieniają się, gdy zmienia się odpowiedni
stan wejścia.
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Wyświetlany symbol wejścia stanu 2 (gdy jest używany jako
przełącznik odszraniania / zamka) powinien być albo otwartym
pudełkiem (drzwi otwarte), albo wypełnionym pudełkiem (drzwi
zamknięte) zgodnie ze stanem przełącznika drzwi (jest to domyślne
ustawienie fabryczne ).
Wyświetlany symbol wejścia statusu 3 (gdy jest używany jako
przełącznik odszraniania / zamka) powinien być kropelkami, gdy
działa cykl odszraniania (jest to domyślne ustawienie fabryczne).
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Transcan Advance:
Wejście stanu 1 służy jedynie do automatycznego włączania /
wyłączania alarmów temperatury poza zakresem za pośrednictwem
wejścia przełącznika obsługiwanego przez jednostkę chłodniczą
( Zewnętrzna kontrola alarmu ).
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Proszę zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, rozdział 5.2.4

5.0 Włączanie nagrywarki

Na przykład, aby użyć nagrywarki do monitorowania trzech
temperatur w pojeździe z dwoma przedziałami, który ma
zainstalowane czujniki dla powrotu powietrza, przedniego
przedziału i tylnego przedziału, konieczne jest ustawienie:
Kanał 1 > ON
Nazwa Kanału 1 > Przód

Instrukcja Instalacji

Po pomyślnym zakończeniu sprawdzania instalacji, opisanego w
rozdziale 4, rejestrator może zostać uruchomiony. Procedura
uruchomienia składa się z:
•
•
•
•
•

Sprawdzanie i konfiguracja listy parametrów
Sprawdzanie i konfiguracja czasu i daty
Sprawdzanie i dostosowywanie odstępów czasu nagrywania
Ustawianie stylu wyświetlania (wartości lub wykresy)
Drukowanie pliku podróży w celu sprawdzenia działania
(zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika, rozdział 3.2)

Kanał 2> ON
Nazwa Kanału 2 > Tył
Kanał 3 > ON
Nazwa Kanału 3 > Air Ret
Kanały 4-8 > OFF

Kompletny zestaw parametrów użytkownika nazywa się Plik
parametrów użytkownika lub UPF. Wszystkie rejestratory Transcan są
fabrycznie ustawione na UPF, który został wybrany tak, aby
odpowiadał oczekiwanemu zastosowaniu. W rezultacie modyfikacje
UPF są zwykle ograniczone do wprowadzenia tożsamości pojazdu
poprzez ustawienie parametru "Ustaw ID pojazdu".
Proszę zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, rozdział 5.1
5.1.1 Kanały temperatury
Rejestrator Transcan Advance obsługuje osiem kanałów temperatury.
Dla wygody każdy kanał zostanie wstępnie ustawiony wraz z opisem, a
Seven Telematics zaleca, aby te i odpowiadające im lokalizacje
czujników były utrzymywane w miarę możliwości.

Seven Telematics
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Normalne ustawienia fabryczne to:
Kanał 1 = Przód
Kanał 2 = Tył
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Jednak mogą one być ustawione inaczej, jeśli tak było określone.
Upewnij się, że wymagane kanały są włączone i że ich opisy są
ustawione prawidłowo.

5.1.2 Wejścia stanu
Rejestrator zapewnia do ośmiu wejść stanu (wł / wył).
Wejście 1 jest zarezerwowane do sterowania włączaniem /
wyłączaniem zewnętrznego sterowania alarmem za pomocą
funkcji przewijania. Aby aktywować Alarm Zewnętrzny wejście
stanu 1 musi być podłączone do tego wejścia (przełącznika) i
ustawione następujące parametry:
Włącz alarm > ON
Odwróć alarm > OFF
W takim przypadku zamknięty kontakt na tym wejściu (np. Z agregatu
chłodniczego (WŁ. / WYŁ.) Spowoduje włączenie alarmów. Po
otwarciu kontaktu (tj. Po odłączeniu czujnika) rejestrator wyłączy
alarmy, chociaż działanie to może być opóźnione o zdefiniowany
przez użytkownika parametr Wydłużony Czas . Aby kontynuować
przez dodatkowy czas po otwarciu kontaktu, ustaw następujące
parametry, jak pokazano (Proszę zapoznać się z podręcznikiem
użytkownika, rozdział 4.4.2):
Wydłużony Czas > 00:30 n.pprzez 30 minut .
Ustawienie to jest powszechnie stosowane gdy lodówka jest
wyłączona przez krótki czas w miejscu dostawy.
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5.1 Konfiguracja listy parametrów
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Instrukcja Instalacji
6.0 Specyfikacja

Rejestratory temperatury Transcan zostały zaprojektowane w celu
spełnienia wymagań normy EN12830 i innych wymagań krajowych w
celu wsparcia celów dyrektyw 92/1 / EWG (zmienione 93/43 /
EWG) powszechnie znana jako "Quick Frozen Food Directive".

Przełącznik drzwi > ON
Odwrócenie drzwi> OFF
Status Wejście 3 jest domyślne dla wejścia odmrażania
(odszraniania). Aby użyć tego wejścia do monitorowania
odszraniania lodówki, konieczne jest zainstalowanie detektora
odszraniania i ustawienie
Przełącznik odladzania > ON
Odwrócenie odladzania > OFF
Umożliwia to wejście statusu odmrażania, tak aby zamknięty kontakt
reprezentował trwające odszranianie

Rejestratory temperatury Transcan nadają się do rejestrowania
temperatur przechowywania i temperatury transportu.
6.2 Zakres pomiaru temperatury
Zakres pomiaru temperatury i dokładność:
-50 do + 50oC z dokładnością ± 1oC
-40 do + 40oC z dokładnością ± 0,5oC

5.1.3 Nagłówek i tytuł
Parametr Nagłówek jest zwykle używany do identyfikacji pojazdu lub
numeru rejestracyjnego, a ustawienie fabryczne to AB51 CDE dla
rejestratorów typu R i TRL 1234 dla rejestratorów typu T. Ustaw
Nagłówek na prawidłową tożsamość pojazdu.

-0,1oC
6.3 Zasilanie

Tytuł składa się z 12-znakowych identyfikatorów (Tytuł 1 i Tytuł 2)
które pojawiają się na początku wszystkich raportów. Ustawienie
fabryczne dla Tytułu 1 to "Firma" i dla Tytułu 2 "Więcej szczegółów".
Ustaw tytuł zgodnie z wymaganiami. Zwykle jest to nazwa
użytkownika.

6.4 Środowisko

5.2 Godzina i Data
Seven Telematics
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Rodzaj pomiaru

Proszę zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, rozdział 5.2.3

Proszę zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, rozdział 5.2.5
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6.1

Proszę zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, rozdział 4.3
5.3 Interwał Zapisu
Interwał nagrywania jest fabrycznie ustawiony na 10
minut. Proszę zapoznać się z podręcznikiem
użytkownika, rozdział 2.7
5.4 Dokumentacja Uzytkownika
Dostępne na www.seventelematics.co.uk

Dokładność:

Bateria zasila zegar czasu rzeczywistego. Bateria nie może być
wymieniana przez użytkownika, a Transcan powinien zostać zwrócony
do producenta przed upływem 10-letniego okresu przydatności do
wymiany baterii.

W przypadku, gdy drukarka ulegnie wyciekowi lub rozlaniu, należy
przed użyciem wysuszyć ją. Aby zapewnić wydruk na żądanie,
należy zawsze mieć zapasową rolkę drukarki.

Temperatura pracy nagrywania:
- 30 do +70C
Drukowanie Temperatura pracy:
- 10 do +50C
Temperatura przechowywania:
- 40 do +85C
Wibracje - spełnia wymagania normy EN
1993
60068:
Stopień ochrony:
		
- Nadaje się do użytku na zewnątrz
- Nadaje się tylko do użytku w kabinach
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5.1.2 Wejścia stanu
Status Wejście 2 jest domyślne dla wejścia przełącznika drzwi. Aby
użyć tego wejścia do monitorowania drzwi, należy zainstalować
wyłącznik drzwiowy i ustawić następujące parametry (patrz
Podręcznik użytkownika, rozdział 5.2.3):
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6.5 Napięcie zasilania
Zasilanie powinno pochodzić z akumulatora pojazdu połączonego z
bezpiecznikiem samochodowym typu 2A lub z zatwierdzonego
sieciowego zasilacza SELV z wartościami znamionowymi dla
szczytów 3A i oznaczonego jako ograniczone źródło zasilania (LPS)
lub z ograniczeniem do 65 VA. Zasilanie sieciowe powinno być
odpowiednie dla kategorii instalacji IEC II.
Zasilanie:
9-36V
Napięcie wejściowe:
5V
Napięcie wyjściowe USB:
0.5A
Prąd wyjściowy USB:
6.6 Okres rejestracji
Może być ustawiony od 1 minuty do 60 minut. Aby instalacja była
zgodna z obowiązującymi przepisami, użytkownik nie powinien
ustawiać okresu nagrywania krótszego niż 10 minut.
6.7 Czas nagrywania
Pojemność pamięci dla Transcan wynosi 4 Mb. Pozwala to na
ciągłe rejestrowanie wszystkich ośmiu czujników temperatury o
następującej pojemności:
Dziesięciominutowy interwał zapisu - 786 dni

6.12 Bezpieczeństwo elektryczne
Zgodny z EN 61010-1. Bezpieczeństwo może być osłabione, jeśli
instrukcje instalacji nie będą przestrzegane.
6.13 Okresowa weryfikacja
Zgodnie z EN13486.
6.14 Zużycie energii
Transcan Advance: 58 mA
6.15 Używane symbole IEC
Prąd stały

Sprawdź instrukcję

Uwaga

6.8 Archiwizacja danych
Aby spełnić wymagania ustawodawstwa krajowego, dane muszą być
przechowywane przez co najmniej jeden rok. Pliki mogą być
drukowane, przechowywane lokalnie na rejestratorze, drukowane na
wewnętrznej drukarce lub przesyłane za pośrednictwem urządzenia
USB do komputera. Zaleca się, aby odbywało się to co najmniej raz w
miesiącu. Zapisy z wewnętrznej drukarki powinny być przechowywane
w czystym i suchym miejscu, aby zapewnić ich czytelność przez rok.
6.9 Błąd zapisu czasu
Względny błąd przez siedem dni, wynosi maksymalnie jedną minutę.
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TUV Rheinland.
Raport z testu Num:
21276432_001 (Urządzenie zostało przetestowane zgodnie z EN
61326 i EN 50498)
6.11 Pobór mocy
Zgodny z BS AU 243 (ISO7637-1) klasa 4.
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6.10 EMC
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7.0 Czyszczenie i konserwacja

Więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych
przez Seven Telematics można znaleźć na stronie:
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