
Registrátor záznamník teploty s tiskárnou ESCO DR203

 jako doklad o správné teplotì bìhem daného èasu nebo
bìhem jízdy (transportu).
Pou�ití je u dopravních prostøedkù anebo i u stacionárních zaøízení k záznamu a dokumentaci teplo-
ty v èase.  Registrátor je umístìn v kabinì øidièe, displej støídavì ukazuje hodnoty z èidel.
Systém DR-203 je stavebnicový,  základem je v�dy samotná jednotka záznamníku - registrátoru
DR-203, která je doplnìna bezdrátovými èidly WB-203, kabelovými èidly T-203, mo�nost pou�ití
dal�ích kontaktních vstupù.

, která zajistí registraci 1 teploty v nákladovém pros-
toru. Ke ka�dé jednotce DR-203 lze pøipojit a� 4 bezdrátové vysílací jednotky WB-203. Ka�dá jednot-
ce WB-203 pak v rámci nákladového prostoru umo�òuje pøipojení dal�ího kabelového teplotního
èidlo  T-203 a lze pou�ít  kontaktní vstup pro signalizaci libovolného vnìj�ího stavu. Sama bezdrá-
tová základna WB-203 obsahuje v�dy 1 snímaè teploty. Celkem v�ak lze s jednou jednotkou DR-2063
snímat maximálnì 4 teploty a 4 kontaktní vstupy.
Krytí DR-203 je IP30 , krytí èidel je IP65, hlavice kabelových èidel jsou v nerezovém provedení
s mo�ností pøímého kontaktu s potravinami.
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uvádí:

 lze nastavit èetnost záznamù teploty, výchozí je co 15 minut, nastavit lze 1 min a� 24 hodin
- hodnoty teploty jsou snímány stále pøi zapnutém DR-203, tlaèítkem start/stop  lze vlo�it do záznamu èas nakládky

a vykládky
- registrátor DR-203 je zapnut, data se ukládají a� po stisknutí start/stop po dobu >3s. Zapnutí záznamu

zároveò udává zaèátek dodávky, opìtovným stiskem start/stop se záznam ukonèí a je zapsán konec dodávky.
Probíhající záznam dat o teplotì a její ukládání do pamìti je indikován ikonou
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v re�imu trvalý záznam funkce
slou�í k vlo�ení do záznamu èasu nakládky a èasu vykládky.
Po stisknutí start/stop se zobrazí ikona         a hlá�ení
Nakládka. Po opìtovném stiku start/stop ikona        zhasne
a zobrazí se hlá�ení Vykládka.  Ve vytisknutém protokolu se
objeví v daném èase øádek Nakládka a pak Vykládka.
Ikona          svítí trvale.

v re�imu záznamu za dodávku
funkce slou�í k  omezení èasu záznamu na danou jízdu. Po
stisknutí tlaèítka start/stop >3s se vytvoøí záznam nakládka
a pøístroj zaène zaznamenávat teplotu. Zobrazí se ikona
a hlá�ení Start záznamu. Po opìtovném stiku start/stop >3s
ikona            zhasne a zobrazí se Konec záznamu. Ve vytisk-
nutém protokolu  øádek Nakládka a data o teplotì bìhem
jízdy, na konci výtisku dat pak záznam Vykládka.
Ikona        svítí pouze po skuteènou dobu záznamu teplot.
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Po stisknutí tlaèítka info se zobrazí aktuální stav èidel, u ka�dé jednotky WB-203 se zobrazí kvalita
signálu a stav její baterie. Zároveò se zobrazí data o min a max teplotách registrovaných daným
èidlem od okam�iku posledního zapnutí DR-203. Toto okno se zobrazí 5s, poté se vrátí normální re�im
displeje. Hodnoty min a max jsou pouze informaèní pro u�ivatele, nepropisují se do záznamù.
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Info funkce, nahoru nebo zvìt�ující1
Ovládání zápisu dat v re�im zápisu na
dodávku , dolù v menu,  stisk >3s  pro2

Vyvolání menu, v ovládání menu vlevo
nebo ESC, stisk >3s pro zapnutí/vypnutí3
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Tisk, pohyb vpravo, potvrzení4
Zobrazení teploty5
Indikace zobrazeného èidla6
Indikátor nabití akumulátoru, bliká 
jednotka nemá vnìj�í napájení, trvale
svítí jednotka je napájena
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Iindkace záznamu teploty

12
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8  Bluetooth komunikace (pokud jejednotka vybavena) bliká  èeká
na pøipojení, tvrale svítí jednotka
pøipojena
Alarm  teploty  nebo
indikace otevøených dveøí

9

Indikace záznamu jízdy

Aktuální èas

Jednotky zobrazení teploty

v DR-203 je 125000, poté jsou nejstar�í pøepisovány.
Je li funkce funkce Auto-vyp nastavena na ANO (Menu-Servis-Auto-vyp) pak po vypnutí samotného DR-203 èidle se také vypínají.
Je-li nastaveno NE, pak po vypnutí DR-203 èidla WB-203 si nadále ukládají data do své pamìti s kapacitou 1000 záznamù, pak po
opìtovném zapnutí DR-203 se data automaticky pøehrají do hlavní pamìti DR-203 a jsou k dispozici u�ivateli.

 UPOZORNÌNÍ - port pro pøipojení SUB flash disku je micro USB a je umístìn vlevo na boku pøístroje.  Pro export dat
zasuòte USB flash disk  do DR-203, zobrazí se dotaz na export dat, potvrïte OK.  Bìhem zápisu dat se objeví hlá�ení Zápis, po
ukonèení exportu se objeví hlá�ení Vyjmìte USB disk.
Pou�itý USB flash disk pro export dat nepou�ívejte jako pamì�ové médium pro jinou bì�nou práci nebo úèely, pou�ívejte jej pouze
pro pøenos dat z DR-203.
Výstup dat na USB je v univerzálním formátu txt, co� umo�ní zpracování  bì�nými tabulkovými programy.
Zálohování ulo�ených dat na USB doporuèujeme dennì nebo alespoò 1x týdnì, dùraznì toto doporuèujeme pøi ka�dé zmìnì
parametrù v èásti Menu-Servis!  Dodavatel neruèí za ztrátu dat chybným nastavením pøístroje, chybnou manipulací s pøístrojem,
chybným nebo úmyslným smazáním dat u�ivatelem. Doporuèujeme ochránit bì�ný vstup do èásti Menu-Servis.Heslo pouze pro
administrátora nebo provozovatele vozidla.

Po vyvolání tisku tlaèítkem OK se zobrazí nabídka
  - vytiskne aktuální hodnoty teplot a èasu/data

- pokud je zvolen re�im práce DR-203 Záznam za dodávku , pak se vytiskne záznam z poslední dodávky.  Pokud
záznam stále trvá, ikona         svítí, pak se vytiskne záznam od poslední nakládky do daného okam�iku.  Pokud byl záznam teplot
ukonèen vykládkou a ikona         nesvítí, pak se vytiskne záznam mezi poslední nakládkou a vykládkou.

- zobrazí se okno Zaèátek reportu ( tlaèítky nahoru a dolù volíte datum, pak OK a obdobnì volíte èas, pak
opìt OK. To stejné opakujete pro Konec reportu, po posledním OK zaène tisk automaticky.

Pokud se zobrazí  hlá�ení Chybìjící data, pak nebyl v daném èase aktivován záznam teplot.

 Registrátor DR-203 se ovládá pomocí 4 tlaèítek a strukturovaného menu

Tlaèítko pro vyvolání funkce info bìhem provozu
 funkce pohyb nahoru nebo pøidávání hodnoty

parametru

Tlaèítko pro zapnutí a vypnutí pøístroje v provozu
pohyb vlevo nebo vystoupení z dané pozice v

menu (analogcky ESC u poèítaèù)
pohyb na pøedchozí znak

Tlaèítko pro ovládání zápisu dat bìhem provozu
funkce pohyb dolù nebo sni�ování hodnoty

parametru

Tlaèíkto pro vyvolání tiskové funkce v provozu
 pohyb vpravo, potvrzení vstupu do nastavení

daného parametru a poté po jeho zmìnì pro zapsání
nové hodnoty parametru (analogicky ENTER u poèítaèù)

pohyb na následující znak

Je mo�no si nastavit texty, které se zobrazí v�dy na zaèátku a na konci tisku reportù.  Maximálnì mù�ete nastavit  4 øádky,
v ka�dém øádku 19 znakù, samostatnì pro hlavièku a pro patièku.
Nastavení najdete v menu Servis-Hlavièka a analogicky Patièka.  Ovládání nastavení textù -  tlaèítky nahoru a dolù postupnì vy-
bíráte daný znak, zapí�ete jej OK. Pro ukonèení editace celého textu stiknìte OK na >3s
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Menu DR-203 je plnì textové, má volitelný jazyk také CZ nebo SK,  èím� získá na srozumitelnost pro u�ivatele.
Pohyb po menu a ovládání je popsáno na pøedchozí stranì.

Základní nastavení pozic pro pou�ívání systému DR-203:
Hlavní menu:
 Jazyk - volba jazyka komunikace a zápisù
 Èas - systémový èas pøístroje
 Datum - sytémové datum pøístroje
 Zvuky - pøi alarmových situacích DR-203 upozoròuje na tento stav akusticky
 Servis - vstup do nastavovacich funkcí

pro nedovolené zmìny v nastavení øidièem v Menu-Servis-Heslo.  Výchozí nastavení je
0000, které umo�ní vstup do Servisní èásti komukoliv.

:
 Snímaèe - podmenu pro pøidání èidel nebo jejich odebrání

- volba funkce zápisu dat  Trvalý záznam nebo Záznam za dodávku
èasová frekvence záznamù teploty - výchozí je 15 minut

 DST - pøepínání letní / zimní èas
- editace hlavièky výtisku - text nahoøe, obvykle jméno dopravní firmy, reg znaèka vozidla, apd

- editace patièky výtisku - text dole
 Pùv.nastavení - návrat k továrnímu výchozu nastavení pøístroje, vyma�e v�echny data a konfiguraci pøístroje vytvoøenou
 u�ivatelem
 Vymazat pamì� - pou�ívejte s rozvahou, pøíkaz vyma�e nevratnì v�echna data oteplotì, ulo�ená v pamìti, pøed aktivací si
 udìlejte zálohu dat na vnìj�í USB flash disk
 Heslo - mo�nost ochrany pøístupu do servisního nastavení nepovolaným osobám.
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Z dùvodù zmìny firmware pøístrojù mohou nastat drobné zmìny v nastavování a parametrech.
Pokud zjistíte nesoulad mezi tímto návodem a Va�ím pøístrojem, kontaktujte nás pro ujasnìní

Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: 777884900
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