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1. Popis

1.1 Popis záznamníku
Záznamník RMS-010 je speciálně navržen pro přepravní prostředky jako jednoduché a praktické 

řešení pro přepravu chlazeného zboží. Má základní funkce pro tisk, USB kopírování, bzučák, 

signalizace otevření a zavření dveří a alarmové relé. Je vybaven software v několika jazycích a je 

proto použitelný pro různé země a regiony.

Záznamník je možno použít v průmyslových odvětvích, jako jsou přeprava a skladování potravin, 

léčiv v souladu s HACCP. Používá se také na místech, jako jsou laboratoře, kde je potřeba 

sledovat a zaznamenávat teplotu.

1.2 Funce
◆ Vodotěsné provedení: IP65.
◆ Velký barevný LCD displej a uživatelský software.
◆ Vestavěná tepelná tiskárna může kdykoli tisknout zaznamenávané údaje v libovolném intervalu záznamu.

◆ Dva režimu tisku: tabulka nebo graf.
◆ PDF a TXT formát souborů umožňuje jednoduchý přenos na USB disk.
◆ Záznam dvou teplotních čidel s kapacitou až 2*75000 bodů.
◆ Sledování otevření a zavření dveří. Alarm a záznam přesčasů.
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II Návod k obsluze

2.1 Vzhled
2.1.1 Displej - popis

2.1.2 Nabídka

Datum/čas

Aktuální teplota

Jednotky

Stav dvoří

Počet záznamů

Stav záznamů

ACT: záznam

WAIT: vypnut
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Tisk záznamů USB kopírování

Info záznamníku Nastavení alarmu

Nastavení času Nastavení záznamu

Nastavení tiskárny Nastavení režimu displeje

Nastavení jazyka Nastavení info o vozidle

Nastavení horní a dolní limit Nastavení čidel

2.1.3 Alarm displej

Alarm: horní teplotní limit

Alarm: dolní teplotní limit

Alarm: čidlo není 

připojeno nebo je vadné

Alarm: otevřené dveře
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2.2 Instalace
2.2.1 Montáž příslušenství

2.2.1.1 Přehled

2.2.1.2 Připojení

Viz 2.2.2.1 po odstranění čelního panelu. Proveďte připojení podle níže uvedeného schématu.

2.2.1.3 Dopučení

Standardní tovární konfigurace: 
T1 (6m) a T2 (18m). 
12V napájení 

Signál: dveře, Alarmový výstup, RS-232 výstup

2.2.1.4 Instalace papíru do tiskárny

Otevřete kryt tiskárny a vložte papír do drážky, jak je znázorněno na obrázku 1. 

Otevřete naváděcí kryt papíru a nainstalujte papír, jak je znázorněno na obrázku 2.

Uzavřete naváděcí kryt papíru a krycí desku tiskárny.
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Obr. 1

Obr. 2

2.2.2 Instalace a uchycení

2.2.2.1 Instalace a demontáž panelu

2.2.2.2 Uchycení

Uvolněte čtyři šrouby a 

vyjměte přední panel.

Pro upevnění zařízení 

použijte čtyři šrouby M4

Otevřete naváděcí kryt papíru

Vstup papíru

Tepelně vodivý povrch

Termocitlivá strana
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2.3 Použití
2.3.1 Start a stop záznamu

2.3.1.1 Start záznamu

Pokud displej záznamníku zobrazí (2.1.1), stiskněte tlačítko pro vstup do nabídky (2.1.2). Pomocí

a vyberte nastavení záznamu , pak stikni pro vstup do nastavení viz. obrázek 3.

Potom nebo vyberte a stiskněte . Tlačítky nebo vyberte

a stiskněte , ACT hlášení se zobrazí na displeji (2.1.1), a záznam je spuštěn.

2.3.1.2 Stop záznamu

Opakujte stejný postup jako 2.3.1.1, vyberte a stiskněte , pak vyberte

a stiskněte , WAIT hlášení se zobrazí na displeji (2.1.1), a záznam je zastaven.

Obr. 3

2.3.2 Tisk záznamů

Pokud displej záznamníku zobrazí (2.1.1), stiskněte tlačítko pro vstup do nabídky (2.1.2). Pomocí

a vyberte ikonu tisku záznamů , pak stiskněte pro vstup do nabídky viz obr. 4.

nebo nastavte začátek a konec výberu dat. Vyberte a stiskněte

pro vstup do nabídky viz. obr. 5. Vyberte a stiskněte pro vstup na nastavení pro

tisk. Vyberte a stiskněte pro vstu do nabídky tisknutí grafů.
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Obr. 8

2.4.4 Nastavení záznamnu

2.4.4.1 Nastavení intervalu záznamu a času

Stiskněte na displeji přístroje a vstupte do nabídky 2.1.2. Pomocí a vyberte ikonu

nastavení záznamu , stiskněte pro vstup do nabídky. Pomocí a

vyberte (hodiny/minuty) a nebo nastavte požad. hodnotu. Stiskněte

, stiskněte pro uložení nastavení.

2.4.4.2 Start a stop záznamu

Viz. 2.3.1

2.4.4.3 Nastavení režimu záznamu

Cycle: cyklický záznam - nové záznamy pokrývají  postupně starší, když je dosaženo naplnění 

paměti 75000 bodů.
Single: jednoduchý záznam - nový záznam se zastaví při dosažení plné paměti 75000 bodů. 
Nahrávání se spustí znovu, když jsou data ručně vymazána.

Postup nastavení viz 2.3.1.1.

2.4.4.4 Vymazání 

Stiskněte na displeji přístroje a vstupte do nabídky 2.1.2. Pomocí a vyberte ikonu

nastavení záznamu , stiskněte pro vstup do nabídky obr.9. Pomocí a

vyberte a stiskněte pro vstup do nabídky.  Pomocí a vyberte první

místo a a nastavte hodnotu. Původní heslo je 1234. Pomocí a

vyberte a stiskněte pro potvrzení zvolené akce.
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Obr. 9

2.4.5 Nastavení typu tiskárny

Podporuje pouze tepelnou tiskárnu.

2.4.6 Nastavení displeje

Podporuje pouze režim “vždy zapnutý”.

2.4.7 Nastavení jazyka

Stiskněte na displeji přístroje a vstupte do nabídky 2.1.2. Pomocí a vyberte

ikonu nastavení jazyka , stiskněte pro vstup do nabídky . Pomocí a

vyberte zvolený jazyk a stiskněte . Pomocí a vyberte a stiskněte

pro uložení nastavení.

2.4.7 Nastavení vozidla

Stiskněte na displeji přístroje a vstupte do nabídky 2.1.2. Pomocí a vyberte

ikonu nastavení vozidla , stiskněte pro vstup do nabídky obr. 10. a

vyberte postupně místo a nastavete hodnotu. Pomocí a vyberte

a tiskněte pro uložení nastavení.
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Obr. 10

Pozn: Stiskněte a podržte      a nastavte požadovanou hodnotu rychleji.

Vozidlo: poznávací značka No. ≤ 9 

Společnost: jméno společnosti No. ≤ 16

2.4.9 Horní / dolní alarmový limit

Stiskněte na displeji přístroje a vstupte do nabídky 2.1.2. Pomocí a vyberte

ikonu nastavení alarmových limitů , stiskněte pro vstup do nabídky obr. 11.

Pomocí a vyberte a a nastavte hodnotu. Pomocí a

vyberte a stiskněte pro uložení nastavení.

Obr. 11
Pozn.: rozsah nastavení limitů je -30.0~110.0

2.4.10 Nastavení sondy

Stiskněte na displeji přístroje a vstupte do nabídky 2.1.2. Pomocí a vyberte

ikonu nastavení sondy , stiskněte pro vstup do nastavení obr.12. a
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vyberte a a upravte hodnotu. Pomocí a vyberte a stiskněte

pro uložení nastavení.

Obr. 12
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III Technická data

3.1 Napájení: 9～18Vss, jmenovité napětí: 12Vss
3.2 Přesnost regulace teploty:±0.1℃
3.3 Teplotní rozsah displeje: -30.0℃~100.0℃, rozlišení: 0.1℃
3.4 Přesnost měření teploty: ±0.5℃ (0℃~40℃); ±1℃(-25℃~0℃); ±2℃ (jinak)
3.5 Sonda: NTC (10K-25℃)
3.6 kapacita paměti: 75000*2 body

3.7 Podmínky použití:
Záznam: -30℃~70℃
Tisk: -10℃~50℃
Skladování: -40℃～85℃
Vlhkost: 10%RH ~ 85%RH (bez kondenzace)

IV Popis příslušenství

4.1 Standardní příslušenství
Dvě teplotní sondy 6m a 18m.
Role termopapíru, 38*57mm.

4.2 Volitelné příslušenství

Napájecí adaptér: 12V1A.

Napájecí vedení: 2-jádrová opláštěná linka, která může být přizpůsobena podle 

potřeb klienta.

Linka používaná pro monitorování stavu dveří: dvoužilová opláštěná linka, která 

může být přizpůsobena podle potřeb klienta.
Poplachová výstupní linka: dvoujádrová opláštěná linka, která může být přizpůsobena podle 
potřeb klienta. 
Tepelně citlivý papír: 40*57 mm.
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V Pokyny pro odstraňování problémů

5.1 Tisk chyb
5.1.1 “No-connected - Bez připojení” zobrazí se během tisku.
Tiskárna není připojena. Zkontrolujte, zda je datová linka a napájecí kabel řádně připojeny.

5.1.2 “No paper to print - bez papíru” zobrazí se během tisku

Málo papíru. Přidejte tiskový papír.

5.1.3 Netisknou se znaky

Zkontrolujte, zda je správně nainstalován tiskový papír. Informace o instalaci naleznete v 
části 2.2.1.4.

5.2 Chyba kopírování

5.2.1 “Hardware problem” během kopírování.
Poruchy detekce hardwaru. Vypněte přístroj a restartujte jej.

5.2.2 “No Disks” během kopírování.
Vyměňte disk USB a ujistěte se, že jeho formát je FAT32 s 8192 bajty pro každý cluster. Pokud 

je disk v jiném formátu, naformátujte disk USB a zkuste to znovu.

5.3 Chyba záznamu

5.3.1 Pokud zařízení nemůže nahrávat. Pro zahájení nahrávání viz 2.3.1.

5.3.2 Záznam není možní spustit.
Viz 2.4.4.3. Změňte režim záznamu na jednoduchý a znovu spusťte nahrávání. Vymažte 

záznamy a znovu spusťte nahrávání.

5.4 Při překročení horní / dolní mezní teploty nejsou žádné informace o alarmu.

Zkontrolujte, stav zpoždění alarmu. Viz 2.4.2.


