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De hoofd stappen voor het volbrengen van de installatie zijn als
volgt. Voor meer details over een stap leest u het hoofdstuk van
dit document wat tussen de haakjes wordt aangegeven.

Belangrijk

• Kies geschikte locaties voor de temperatuur sensors en status
schakelaars (2.1, 2.2)
• Kies een geschikte montage locatie voor de recorder (3.1, 3.2, 3.3)
• Vindt een geschikte voeding aansluiting (2.3)
• Kies een geschikte locatie voor de Junction Box, indien nodig(2.4)
• Installeer de Junction Box, wanneer gebruikt, en routeer de
aansluitkabel naar de recorder
• Montage locatie (2.4)
• Installeer bescherm kap voor de sensor bedrading en installeer de
sensors (2.1, 2.2)
• Installeer en sluit de recorder aan (3)
• Controleer de installatie (4)
• Neem de recorder in gebruik (5)

Transcan Advance Temperatuur Recorders.
Deze handleiding bevat de installatie procedures voor de Transcan
Advance temperatuur recorders.
Temperatuur Inputs: De Transcan Advance ondersteund een
maximum van 8 temperatuur sensors op inputs T1-T8.
Voor meer informatie over het gebruik en de bediening van de
Transcan data recorders leest u de Transcan Advance User
Reference Manual.

1.0 Introductie
Dit document biedt een gids voor de installatie van Transcan
temperatuur en data recorders gebouwd door Seven Telematics.
Installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met deze
aanbevelingen, zo niet dan kan Seven Telematics eventuele garantie
claims afwijzen.
1.1 Installatie overzicht
Transcan recorders worden geleverd met een installatie kit met
daarin de meeste componenten die nodig zijn voor installatie. De
procedure voor de installatie van een Transcan recorder omvat de
montage van de recorder, de sensors en indien nodig de Junction
Box en hoe je de benodigde aansluitingen tussen de componenten
kunt maken. Deze worden afgebeeld in Figuur 1.1 hier onder, wat
een in-cab installatie voor stelt met gebruik van een junction box.
Binnenkant voertuig R Recorder
Transcan R Recorder
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Temperatuur sensors x8 totaal
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Optionele Junction Box

9-36v DC Voeding
[Deur schakelaar] [Fridge On/Off]
ON/OFF switch
Inputs x8 TOTAAL

Koelte Pack

Figuur 1.1 Block Diagram van een Typische Installatie van een R versie met Junction Box.

Gaten geboord in de afgeschermde body panelen moeten worden
gedicht met een goede kwaliteit siliconen om waterschade te
voorkomen. Sensor en status schakelaar bedrading moeten goed
worden afgeschermd
1.2 Transcan Temperatuur Recorders
DeTranscan Advance is beschikbaar in 3 modellen: R, T en C (voor
in-cab installatie op een vertikaal schot).
1.3 Temperatuur Sensors
Transcan Advance temperatuur en data recorders gebruiken
thermistor sensors voor temperatuur metingen. De recorders
zijn ontworpen voor werking met sensors geleverd door Seven
Telematics
1.4 Status Monitoring
Status inputs (On/Off schakelaar inputs) kunnen worden gebruikt
voor de monitoring van bijv.: deur en defrost handelingen. De
recorder configuratie parameters kunnen worden ingesteld op
normale (closed contact) of omgekeerde (open contact) schakelingen
(zie ook de User Reference Manual voor meer details).
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1.4 Status Monitoring Verv.

1.6 Transcan T Versie

Transcan Advance:
Status input 1 (gelabeld op de achterzijde van de unit) van de
Transcan Advance mag ALLEEN worden gebruikt voor automatisch
aan-/uitschakelen van out of range temperatuur alarmen via een
geschakelde koel-unit(Ext. Alarm Control).
Status input 2 (gelabeld op de achterzijde van de unit) wordt
gewoonlijk gebruikt voor monitoring van de deur werking en wordt
gebruikt voor de achterdeur terwijl status input 3 (gelabeld op de
achterzijde van de unit) gewoonlijk wordt gebruikt voor de
monitoring van defrost handelingen. Status input 4-8 ( gelabeld op
de achterzijde van de unit) naar eigen inzicht kunnen worden
ingedeeld en kunnen worden gebruikt voor de monitoring van
andere schakelaar bijv. voor de monitoring van een tweede
(zij)deur.
1.5 Transcan R & C Versie
De R versie is bedoeld voor gebruik in motorwagens waar hij wordt
gemonteerd in de stuurcabine (zie figuur 1.2). De recorder wordt
geplaatst in een radio-formaat behuizing welke in een standaard DIN
formaat radio sleuf past.

De T versie is bedoeld voor externe installatie en is geschikt voor
trailers en semi-trailers. De behuizing is weervast en kan op
verschillende plaatsen worden gemonteerd. Meestal wordt deze
gemonteerd op de voorste schot naast de koel unit (zie figuur1.3).
Deur Schakelaar

Temperatuur Sensor

Defrost Sensor
T Type

Figuur 1.3 Externe Montage

Aansluitingen op de recorder worden gemaakt via de connectors aan
de achterzijde. Hiermee sluit u de temperatuur sensors, de status
inputs en de voeding/alarm output aan. Kabels lopen via ingesloten
kabelingangspunten op de behuizing, en worden aangesloten op de
connectors aan de achterzijde.
1.7 Optionele Junction Box

The C versie is bedoeld voor motorwagens waar hij wordt
gemonteerd in de stuurcabine op een geschikt verticaal vlak. De C
versie is bruikbaar in voertuigen die geen DIN sleuf beschikbaar
hebben en waar de R versie niet geplaatst kan worden.
Aansluitingen op de R en C recorders worden gemaakt via
aansluiting op de achterzijde van het apparaat Hiermee sluit u de
temperatuur sensor, status input en voeding/alarm aan.
Schakelaar

Temperatuur Sensor

Om bepaalde installaties te versimpelen kan er een Junction Box
worden meegeleverd. Deze wordt gebruikt om de sensor kabels
via een multi-core kabel aan te sluiten op de recorder. Dit soort
installaties wordt gewoonlijk gebruikt bij de R versie recorders
wanneer er meer dan 3 sensoren nodig zijn.

Defrost Sensor
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R Type

Figuur 1.2 Interne Montage
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2.0 Installatie van de Sensors
2.1 Positionering van de Temperatuur Sensors
Een juiste werking van het systeem is afhankelijk van een correcte
positionering van de temperatuur sensors, dit gedeelte van de
installatie vergt wat planning vooraf. Het is gebruikelijk om in elke
compartiment een sensor te installeren en één om de terugkerende
temperatuur naar het controle systeem te meten. Een aantal zaken
dienen in acht te worden genomen om de juiste positie te bepalen:
• Plaats de sensor niet in een luchtzak, en hij moet vrij zijn van de
luchtstroom uit de koeling.
• De sensor montage clips moeten vrij zijn van mogelijke schade
door deuren en/of bewegende delen.
• De sensors dienen minimaal 0.5 meter afstand te houden van
de verlichting.
• Hou extra lengte sensor kabel beschikbaar binnen de behuizing
zodat sensors kunnen worden losgemaakt en op werkhoogte
worden gebracht voor controle.
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Wanneer er aan alle bovenstaande eisen kan wordt voldaan is de
ideale locatie voor de sensor op de midden lijn van het dak van het
voertuig, ongeveer één-derde vanaf de achterzijde van het
compartiment wat gemonitord moet worden. Maar vaak zal er een
compromis moeten worden gemaakt.
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Er is meestal geen goot aanwezig om de sensor kabels door een
schot te leiden, daarom zal boren noodzakelijk zijn. Ook moeten er
vaak goten worden aangelegd aan de binnenzijde van het
compartiment om een beschermde routering te maken voor de
sensor kabels.
Alle gaten moeten worden afgedicht na het boren en de
kabeldoorvoer om lekkage te voorkomen. Het heeft de voorkeur om
de kabels naar de recorder in de koel unit te routeren. Dit is echter
niet altijd mogelijk en daarom kan het noodzakelijk zijn om een
beschermende behuizing te monteren aan de buitenzijde van het
voertuig.

2.2 Positionering van de Status Schakelaars
2.2.1 Locatie van Deur Schakelaars
Seven Telematics levert een schakelaar die geschikt is om deur
werking te monitoren. Dit is een magnetische nabijheid-schakelaar
met een enkelpolig open contact. De magneet-activering moet
worden geplaatst op de bewegende deur, en de schakelaar op een
geschikte locatie om het contact te bedienen, maar wel op dergelijke
wijze dat er geen schade kan optreden tijdens het laden en lossen.
Wanneer de deur dicht is moet de magneet zich binnen 5mm van de
schakelaar bevinden. Is de deur gemaakt van magnetisch materiaal
dan zullen zowel de schakelaar als de magneet met een ruimte van
10mm van het oppervlak moeten worden geplaatst.
Status input 2 wordt gebruikt voor het monitoren van deur werking
en wordt gebruikt voor de achter deur. Status input 4 is door de
gebruiker vrij in te stellen en wordt meestal gebruikt voor de
monitoring van een tweede (zij) deur.
2.2.2 Installatie van de Defrost en Koeling On/Off
Detectors
Om de defrost werking te kunnen monitoren is het nodig om status
input 3 aan te sluiten op de koel unit defrost control schakeling. Bij
de Transcan Advance wordt status input 1 altijd gebruikt voor
Externe alarm controle aan/uit. De koel unit aansluiting is afhankelijk
van het type koeling en u zult de bijhorende aansluitschema's hier
voor moeten raadplegen.
Detectors dienen stevig vast gemonteerd te worden in de koel unit
control panel en worden gevoed vanaf de daarvoor bestemde
aansluiting in de koel unit, afhankelijk van het type. Bij twijfel kunt u
contact opnemen met Seven Telematics (of de fabrikant van de
koeling) voor advies over hoe u de aansluiting kunt maken.
2.3 Voeding
De voeding van de Transcan kan worden aangesloten op die van het
voertuig of die van de koeling, wat voor u het meest handig is. De
voeding mag variëren van 9V tot 36V DC.
De DC-voeding moet afkomstig zijn van een voertuigbatterij die is
gezekerd met een 2A-zekering of van een goedgekeurde op
netvoeding werkende SELV-voeding met een nominaal vermogen
van 3A-pieken en die ofwel zijn geclassificeerd als een beperkte
stroombron (LPS) of beperkt tot 65VA. De netvoeding moet
geschikt zijn voor IEC-installatiecategorie II.
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De zekering moet in de buurt van de voeding worden geplaatst en
blootliggende aansluitingen dienen goed te worden afgeschermd
zodat er geen blootstelling aan corrosie is. De recorder wordt gevoed
door een permanente voeding.
Voor installaties in de cabine heeft de recorder een actieve en
geschakelde voeding nodig vanuit de zekeringen-doos. Bij externe
installatie kan de actieve voeding worden gehaald uit de startmotor
van de koeling en de geschakelde voeding (indien nodig) uit de
koeling controle paneel.
2.4 Installatie van de Junction Box [Optioneel]
2.4.1 Montage van de Junction Box
Wanneer een junction box wordt gebruikt worden alle sensor en
status inputs via twee multi-core kabels aangesloten op de Transcan.
De plaatsing van de junction box hangt af van het type voertuig, maar
indien mogelijk aan het buitenste schot van het voertuig, in de buurt
van de cabine en koel unit om de kabeltrace zo kort mogelijk te
houden.
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De juntion box is voorzien van een connector strip en montage plaat
en ingangspunten voor elke kabel. Bepaal eerst de locatie voor
montage van de box en daarna het aantal kabel doorgangen die
daarvoor nodig zijn.
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De box moet worden geboord en een ingangspunt moet worden
geïnstalleerd voor elke aan te sluiten kabel. Alle ingangspunten
worden geplaatst aan de onderzijde van de junction box. De
ingangspunten moeten niet te strak worden aangedraaid omdat het
schroefdraad kan beschadigen. Bij gebruik van een momentsleutel zet
deze dan niet hoger dan 1.5 Nm. Er is ruimte voor zeven 12.5mm
ingangspunten en één 19mm ingangspunt. De junction box kan direct
op een plat oppervlak worden gemonteerd of via de meegeleverde
montage bouten met 12.5mm No.6 zelf tappers. Boor nooit montage
gaten in de junction box, dit zal gegarandeerd lekkage geven.

2.4.2 Installatie van de Multi-Core Kabel
De multi-core kabel welke de junction box met de recorder verbindt
moet voorzichtig worden gerouteerd.
Daar waar de kabel aan de buitenzijde van het voertuig loopt dient
het worden vast gezet door het geleiden via een bestaande
beschermende bedekking of door het fixeren met behulp van
kabelbinders. Is geen van de twee opties mogelijk dan zal er een
nieuwe beschermende bedekking moeten worden aangebracht. Daar
waar de kabel onder de cabine loopt moet deze aan andere kabels
worden gefixeerd met kabelbinders op een afstand van ongeveer
150mm. Let op dat de kabel geen schade op kan lopen door
steenslag vanaf de wielen.
2.4.3 Aansluiten van de Junction Box
Wanneer de box is gemonteerd dan kunnen de aansluitingen worden
gemaakt op de aansluitstrip volgens de aansluit tabellen en
diagrammen welke worden geïllustreerd in Figuur 2.1. Alle
aansluitingen van de multi-core kabel moeten worden aangesloten,
zelfs als deze niet worden gebruikt, dit maakt de installatie veiliger en
voorziet in toekomstige aanpassingen. Ongebruikte aansluitingen
mogen niet worden afgeknipt.

Figuur 2.1
Seven Telematics
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2.3 Voeding Verv.
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3.0 Installatie van de Recorder
3.1 Positionering R Versie
De R versie van de Transcan recorder is ontworpen om gemonteerd
te worden in de cabine in een DIN formaat radio sleuf. Gebruik
altijd deze sleuf als deze beschikbaar is, of zoek anders een
alternatieve locatie.
Zorg dat de bestuurder het display kan zien en het toetsenbord kan
bedienen. Hou er rekening dat er toegang mogelijk moet zijn voor
het vervangen van de papier rol van de printer aan de bovenzijde.
Hou rekening met de meest recente Gebruik en Constructie
Reglementen voor het betreffende voertuig. Gewoonlijk is het niet
toegestaan om de recorder te monteren aan de bovenzijde van het
dashboard, daar hij mogelijk het zicht van de bestuurder gedeeltelijk
kan blokkeren.

3.1.1 Montage in een Radio Sleuf
De recorder wordt vastgezet in de montage kooi door een zelf
sluitend mechanisme aan weerszijden. Wanneer de montage is
volbracht, dan is de enige manier om deze te verwijderen door de
sleutels in de daarvoor bestemde gaten te steken aan weerszijde
van het front van de recorder, zodat het sluit mechanisme los laat.
Test dit voordat de kooi vast wordt gemonteerd.
Indien nodig snijdt u een passende sleur in het dashboard. Daarna
fixeert u de kooi door deze in de sleuf te steken en de fixeer bladen
zo te buigen dat hij stevig in het dashboard vast zit. Steek de
recorder in de kooi totdat deze vast klemt.
3.1.2 Montage Onder het Dashboard
Monteer de kooi zoals hier boven omschreven. Fixeer daarna de
behuizing aan de onderzijde van het dashboard met behulp van de
meegeleverde fixeer pluggen en schroeven. Schuif de recorder in de
kooi totdat deze vast klemt. Zie figuur 3.1 voor details.

3.2 Positionering van de C Versie
Figuur 3.1 Montage componenten voor R

Kies een geschikt vlak oppervlak aan de binnenzijde van de cabine
zodanig dat er toegang is tot het display en de contols.
Fixeer de recorder behuizing op de vlak met behulp van de
meegeleverde schroeven en druk de benodigde aantal kabel
ingangen uit. Voer de kabels door de ingangen en zeker aan de
ankers binnenin de behuizing.
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Kies een geschikt vlak oppervlak aan de voorzijde van het buitenste
schot van de trailer of het voertuig waarop de recorder wordt
geïnstalleerd. Dit is meestal de verste zijde op een locatie waar de
bestuurder eenvoudig de behuizing kan openen, het display kan
bekijken en kan bedienen. Let goed op bij trailer installaties en zorg
dat de locatie ook bereikbaar is wanneer de trekker is aangekoppeld.
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3.3 Positionering van de T Versie Verv.
Zet de recorder behuizing vast op het oppervlak met behulp van de
meegeleverde pluggen en schroeven. Zorg ervoor dat de
bevestigingspluggen gelijk met het montageoppervlak zijn geplaatst,
zodat trillingen van de behuizing tot een minimum worden beperkt.
Overmatig trillen kan schade toebrengen aan de behuizing. De
maximum maat voor de pluggen is 11mm diameter.

3.4.2 Aansluiten van de Status Inputs
De Transcan monitort status inputs als ON/OFF schakelaars. Status
inputs worden aangesloten op CON2, gemarkeerd met Status (On/
Off) Inputs, 1 tot 8 zoals in figuur 3.2.
Wanneer de status detector wordt aangesloten via een multi-core
kabel zijn de oneven pins (pins 1, 3, 5 en 7) met elkaar verbonden
binnenin de recorder.

3.4 Aansluiten van de Recorder
Alle aansluitingen op de recorder gaan via connectors aan de
achterzijde van het instrument (zie figuur 3.2). Om het onderhoud
te vergemakkelijken zorg dat er voldoende overlengte is aan de
kabels zodat de recorder uit zijn behuizing gehaald kan worden
zonder de connectors los te trekken.

3.4.3 Aansluiten van de voeding
De 3-pins connector CON3 wordt gebruikt om de voeding aan te
sluiten en biedt een aansluiting voor de alarm output. De voeding
wordt aangesloten op de de pins + en - met de plus op pin 1 (bel
icoon). De voeding kan elke voltage tussen 9V en 36V DC zijn.

3.4.1 Aansluiten van de Temperatuur Sensors
De temperatuur sensors worden aangesloten op CON 1,
gemarkeerd met Temperatuur Sensor Inputs 1 tot 8. De sensors zijn
precisie thermistors en de polariteit van deze aansluitingen is niet
belangrijk. Elke sensor termineert in twee draden en 4 sensors per
blok kunnen er worden aangesloten. Zoals aangegeven op het label
op de achterzijde van het instrument. De kabels moeten op het
recorder chassis worden aangesloten met behulp van de
meegeleverde klemmen.

De voedingskabel voor de installatie moet 16/0.2 multi-core zijn met
PVC buitenmantel.

CON 2
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CON 3

T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

CON 4
CON 1
Figuur 3.2 Recorder Aansluitingen

3.4.5 Aansluiten van een Vocht Sensor [Optioneel]
Toont het aflezen van de vocht sensor. Installeer deze op CON 4 zoals
hier onder omschreven:
1 – Rood
2 – Groen
3 – Geel
4 – Blauw
We raden aan de vocht sensor te plaatsen op een vlak oppervlak en
contact met water ter vermijden.
Seven Telematics
Transcan Advance Installatie Gids

In het geval dat de sensors worden aangesloten via een multicore
kabel zijn de even pins (pins 2, 4, 6 en 8) met elkaar verbonden
binnenin de recorder.

3.4.4 Aansluiten van een Externe Alarm Apparaat
Pin 3 van connector CON3 wordt gebruikt voor een alarm signaal.
Om deze optie te gebruiken sluit u een extern alarm apparaat aan
tussen de plus en deze input. Wanneer een alarm gaat dan wordt
deze input aangesloten op 0 volt en schakelt er 1 ampère.
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4.0 Installatie Checks
4.1 Voeding
Controleer dat de inkomende voeding wordt afgenomen van de
9-36 volt voeding uit het voertuig en is afgezekerd met een 2
ampere zekering, en de juiste polariteit heeft. Sluit daarna de
recorder aan en plaats deze in zijn behuizing.
4.2 Display
Let op dat het display één of meerdere temperaturen aangeeft
(afhankelijk van het aantal ingestelde kanalen). Zijn er meer of minder
temperatuur kanalen nodig, kijk dan in de User Reference Manual,
sectie 5.2.4
4.3 Temperatuur Sensors
Wacht 5 minuten voor het testen van de recorder, zodat de
temperatuur sensors kunnen stabiliseren. Controleer dan of de
verwachtte temperatuur wordt weergegeven. Geeft het display - - - - dan betekend dit dat de sensor niet is ingeschakeld, geeft het
display + # # # . # dan is er een fout op deze input (kanaal).

Het getoonde symbool voor status 4-8 kan naar eigen inzicht worden
ingesteld. De recorder overzicht pagina toont 4 aangeschakelde
temperaturen per pagina tot 1 graden resolutie, tesamen met
symbolen die de huidige status van elke geschakelde input of 2 per
pagina op 0.1 graden resolutie.
Hoe u de recorder in kan stellen op de samenvatting/summary kunt u vinden in de
User Reference Manual, sectie 5.2.3
Indien er meer of minder geschakelde inputs nodig zijn kunt u kijken
in de User Reference Manual, sectie 5.2.3
4.5 Alarm Signaal
Het interne audio alarm signaal (zoemer) en de externe alarm output
gaan beide aan wanneer er een temperatuur alarm voordoet. Drukt u
op <IMG tick> om het alarm te bevestigen. De externe alarm output
gaat alleen uit wanneer de alarm status niet meer aanwezig is, dus de
temperatuur is terug binnen zijn grenswaarden of het alarm is
uitgeschakeld.
Transcan Advance Alarms worden automatisch uitgeschakeld
wanneer de koel unit wordt uitgeschakeld, er vanuit gaande dat er
een geschikte detector is aangesloten op status input 1 en de Alarm
Enable optie (Externe Alarm Controle) op ON staat.

4.4 Status Inputs
Controleer dat de status input symbolen (rechterzijde van het display)
veranderen wanneer de status van de betreffende input veranderd.
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Het getoonde symbool voor status input 2 (wanneer gebruikt als
defrost schakelaar) is ofwel een open doos (deur open) of een
gevulde doos (deur dicht) afhankelijk van de status van de deur
schakelaar (dit is een standaard fabrieks-instelling).
Het getoonde symbool voor status input 3 (wanneer gebruikt als
defrost schakelaar) stellen vallende druppels voor wanneer de defrost
cycle actief is (dit is een standaard fabrieks-instelling).
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Transcan Advance:
Status Input 1 kan alleen worden gebruikt om automatisch
temperatuur alarmen uit/aan te schakelen die buiten de grenswaarden
zijn via een geschakelde input vanuit de koel unit (Extern Alarm
Controle).
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Lees meer in de User Reference Manual, sectie 5.2.4

5.0 Recorder Ingebruikname

Bijvoorbeeld: Om de recorder te gebruiken om drie temperaturen
te monitoren in een dubbele compartiment met sensoren voor
Lucht Terugvoer, Voorste Compartiment en Achterste
Compartiment, dan wordt her volgende ingesteld:
Channel 1 > ON
Channel 1 name > Front

Wanneer de installatie checks uit sectie 4 met succes zijn
afgerond kan de recorder in gebruik worden genomen. De
ingebruikname procedure is als volgt:
•
•
•
•
•

Controle en aanpassing van de parameter lijst configuratie
Controle en aanpassing van de tijd en datum (indien nodig)
Controle en aanpassing van de opname interval
Instellen van de print style (waardes of grafieken)
Uitprinten van een journey file om de werking te controleren
(lees hier over in de user reference manual, sectie 3.2)

5.1 Parameter Lijst Configuratie
De complete set van user parameters wordt ook de User Parameter
File of UPF genoemd. Alle Transcan recorders hebben een
fabrieksinstelling van een UPF die is ingesteld op de verwachte
toepassing. Hierdoor is de enige mogelijke aanpassing aan de UPF
gewoonlijk het invoeren van voertuig identificatie via de optie “Set
Vehicle ID”.
Lees meer in de User Reference Manual, sectie 5.1
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5.1.1 Temperatuur Kanalen
De Transcan Advance recorder ondersteund acht temperatuur
kanalen. Voor uw gemak is elk kanaal al ingesteld met een
omschrijving, Seven Telematics raadt aan deze en de
corresponderen locaties zoveel mogelijk te gebruiken, daar waar
mogelijk.
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De fabrieksinstellingen zijn: Kanaal 1 = Voor
Kanaal 2 = Achter
Deze kunnen anders zijn ingesteld. Zorg dat de benodigde kanalen
zijn ingeschakeld en dat de omschrijvingen kloppen.

Channel 2 > ON
Channel 2 name > Rear
Channel 3 > ON
Channel 3 name > Air Ret
Channel 4-8 > OFF
5.1.2 Status Inputs
De recorder voorziet in acht status (on/off) inputs.
Status Input 1 is gereserveerd voor de aansturing van het externe
alarm met de Transcan Advance. Om het Externe Alarm te
activeren moet Input 1 zijn aangesloten op deze input en de
volgende instellingen worden gebruikt:
Alarm Enable > ON
Alarm Reverse > OFF
In dit geval zorgt een gesloten contact op deze input voor een alarm
schakeling. Wanneer het contact opent zal het alarm stoppen, deze
actie kan een vertraging krijgen door de Extended Time parameter in
te stellen. Om het alarm door te laten lopen nadat het contact is
geopend stelt u de instelling als volgt in (lees meer in de user
reference manual, sectie 4.4.2):

Extend time > 00:30

voor 30 minuten verlenging.

deze optie wordt meestal gebruikt bij multidrop voertuigen of
wanneer de koeling kort wordt uitgeschakeld bij een afgiftepunt.
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Door switch > ON
Door reverse > OFF
Status Input 3 is standaard voor de defrost input. Om deze input te
gebruiken om de defrost van de koeling te monitoren is het
noodzakelijk een defrost detector te installeren en het volgende in
te stellen:
De-Ice switch > ON
De-Ice reverse > OFF
Hiermee wordt de Defrost status input ingeschakeld zodat een
gesloten contact een werkende defrost aangeeft.
Lees meer in de User Reference Manual, sectie 5.2.3
5.1.3 Header en Title
De Header instelling wordt gewoonelijk gebruikt voor voertuig
identificatie of registratie nummers, en de fabrieksinstelling staat op
AB51 CDE bij type R recorders en TRL 1234 bij type T recorders.
Stel de Header in op de juiste voertuig identiteit.
De Title bestaat uit 12 tekens (Title 1 en Title 2) deze staan aan het
begin van elke rapportage. De fabrieksinstelling voor Title 1 is
“Company” en voor Title 2 “More details”. Stel de title in naar
behoefte. Meestal komt hier de naam van de gebruiker.
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Lees meer in de User Reference Manual, sectie 5.2.5
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5.2 Time en Date
Lees meer in de User Reference Manual, sectie 4.3
5.3 Recording Interval
De recording interval heeft een fabrieksinstelling
van 10 minuten. Lees meer in de User Reference
Manual, sectie 2.7
5.4

Gebruikersdocumentatie
Beschikbaar via www.seventelematics.co.uk
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6.0 Specificatie

Transcan temperatuur recorders zijn ontworpen om te voldoen aan
de eisen van EN12830 en andere nationale richtlijnen om te voldoen
aan de eisen van directives 92/1/EEC (aangevuld met 93/43/EEC)
-ook wel bekend als de Quick Frozen Food Directive.
6.1 Type Applicatie
Transcan temperatuur recorders zijn geschikt voor het opnemen
van opslag temperaturen en transport temperaturen.
6.2 Temperatuur Meet Bereik
Temperatuur Recording Bereik en Nauwkeurigheid:
-50 tot +50oC nauwkeurig tot ±1oC
-40 tot +40oC nauwkeurig tot ±0.5oC
Resolutie:
0.1oC
6.3 Autonome Voeding
De batterij voorziet de real-time klok van stroom. De batterij is niet
zelf te vervangen, de Transcan dient te worden geretourneerd aan
de fabrikant voordat de 10 jarige looptijd van de batterij is
verlopen, zodat de batterij kan worden vervangen.
6.4 Omgeving
In het geval dat de printer wordt bloot gesteld aan drup of lekkage
dient deze volledig te drogen voordat hij in gebruik wordt genomen.
Om te zorgen dat ten alle tijden een print-out kan worden gemaakt
dient er altijd een reserve printer rol aanwezig te zijn.
Recording Gebruiks Temperatuur:
Printing Gebruiks temperatuur:
Opslag Temperatuur:
Vibratie – voldoet aan de eisen van EN 60068:
Mate van bescherming:
		

- 30 tot +70C
- 10 tot +50C
- 40 tot +85C
1993

– Geschikt voor buiten gebruik
– Alleen geschikt voor binnen
gebruik
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5.1.2 Status Inputs Verv.
Status Input 2 is standaard voor een deur schakelaar input. Om
deze input te gebruiken voor deur openingen is het noodzakelijk
een deur schakelaar te installeren en het volgende in te stellen
(Lees meer in de User Reference Manual, sectie 5.2.3):

23

6.5 Voeding Voltage

6.12 Electrische veiligheid

De gelijkspanning voeding komt of uit de accu van het voertuig,
afgezekerd op een 2A zekering of van een goedgekeurde SELV
voeding geschikt voor 3A pieken en gelimiteerd tot 65VA. De
mains voeding moet geschikt zijn voor IEC installatie categorie II.

Voldoet aan EN 61010-1. Veiligheid kan in het geding komen
wanneer installatie instructies niet goed worden opgevolgd.
6.13 Periodieke verificatie
Volgens EN13486.

Voeding:
Input Voltage: 		
USB Output Voltage:
USB Output Current:

9-36V DC
5V
0.5A

6.6 Recording Periode
Kan worden ingesteld vanaf 1 minuut tot 60 minuten. Om de
installatie te laten voldoen aan de huidige regelgeving mag de
gebruiker de recording periode niet op minder dan 10 minuten
instellen.
6.7 Recording Duur
Het geheugen capaciteit van de Transcan is 4 Mb. Dit is
voldoende om alle acht de temperatuur sensoren continu
te recorden met de volgende instelling:
10 minuten record interval – 786 dagen

6.14 Stroom Verbruik
Transcan Advance: 58 mA
6.15 Gebruikte IEC Symbolen
Gelijkspanning

Lees handleiding

Voorzichtig

6.8 Data Archivering
Om te voldoen aan nationale regelgeving dient de data minimaal een
jaar bewaard te blijven. De bestanden kunnen geprint worden,
opgeslagen op de recorder of over worden gebracht via een USB
apparaat naar een PC. Het wordt aangeraden dit minimaal één keer
per maand te doen. Afdrukken vanuit de interne printer dienen
bewaard te worden op een droge schone plek om te verzekeren dat
ze na een jaar nog leesbaar zijn.
6.9 Time Recording Error
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6.10 EMC
TUV Rheinland.
Test Report Num:
21276432_001 (De unit is getest op EN 61326 en EN 50498)
6.11 Power Surge
Voldoet aan BS AU 243 (ISO7637-1) grade 4.
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Relatieve foutmelding over zeven dagen, maximum één minuut.
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7.0 Schoonmaak en Onderhoud

Voor meer informatie over de producten en diensten geboden
door Seven Telematics bezoekt u:
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www.seventelematics.com
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Seven Telematics Ltd.
+44 (0)1636 550320
UDN-1601-F
Deze handleiding is geschikt voor alle Firmware versies van
TS2T410.013

