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DataCOLD 500
er lægges i dag stor vægt på sundhed
og sikkerhed, og med Carrier
Transicolds lastbil- og sættevognsprodukter
har De allerede sikret Dem en enestående
temperaturkontrol under transporten i al
slags vejr.
Den stadige udvikling indenfor køletransport
stiller også større krav til mere præcise og
pålidelige apparater til at kunne bevise
overfor kunden, at varerne er blevet
transporteret under de strengeste
sikkerhedsforhold.
Med det nye DataCOLD 500
temperaturregistreringsapparat, råder De
over den nyeste teknologiske viden på
markedet til at følge varen under
transporten. Med DataCOLD 500 er det nu
muligt at overføre og vise præcise målinger
overfor kunden hurtigere og lettere end
nogensinde før. DataCOLD 500 kan
registrere data fra op til 4 rum, kan tilkobles
op til 4 forskellige alarmer, har 4 sensorer og
et registreringsinterval på 15 minutter og kan
opbevare data i mere end 1 år.

D

DataCOLD 500 findes i 2 udgaver,
T til udendørsinstallation på sættevogn,
R til indendørsinstallation i førerkabinen.
n Pålidelig ydeevne
– Registrer op til 4 temperaturer
– Registrer op til 4 handlinger f.eks. åbning
af døren, afrimning og køleenhedens drift
– Stor hukommelseskapacitet, der gør det
muligt at opbevare data i mere end 1 år
– Integreret termoprinter med énfingerfunktion, der giver hurtig adgang til alle
numeriske/grafiske oversigter, leveringsbon
osv.
– Hurtig dataoverførsel til PC ved hjælp af
infrarød tilkobling
– Den revolutionerende DataCOLD
softwarepakke, der er fuldt kompatibel med
Windows™, giver en hidtil ukendt adgang til
vigtige data og automatisk udarbejdelse af
grafiske oversigter.

Produktspecifikationer
Antal kanaler til registrering af
temperaturer: 4
Antal kanaler til registrering af
handlinger: 4
Mål
500 T : 245 x 202 x 110 mm
(9,65 x 7,95 x 4,33 ”)
500 R: 188 x 58 x 145 mm
(7,40 x 2,28 x 5,70 ”)

n Enestående kommunikationsteknologi
til kølegruppen
Via tilkobling og kommunikation med
microprocessorens kontrolpanel på en
hvilken som helst Carrier Transicold monoeller multitemperatur dieselkøleenhed via et
RS232-system, kan De registrere
kørselsdata på køleenheden:
– Indstilling af registreringer og ændringer
– Automatisk temperaturalarm
– Oplysning om alarmer på køleenheden
– Til- og frakobling af rumopdeling
– Oplysninger om afrimning.
n Utrolig brugervenlig
– Brugervenlig menu og utrolig simpel i brug
– Al programmering og brug foregår ved
hjælp af et 4-knap tastatur
– Aflæsning er mulig på 12 forskellige sprog,
der på et hvilket som helst tidspunkt hurtigt
og let kan vælges
– Sikkerhedsbeskyttet ur og automatisk
indstilling af sommer- og vintertid.
n Nye trådløse modeller
– Der bliver valgmulighed mellem GSM
(langtrækkende) eller radiotransmission
DECT (kortrækkende), der gør det muligt at
fjernoverføre og fjernanalysere registreret
data fra én PC’er til en anden
– GPS overvågning kombineret med GSM
gør det muligt til enhver tid at lokalisere
Deres lastbil.
DataCOLD 500 registreringsapparater er
testet og godkendt i henhold til den
europæiske EN12830 norm, og lever op til
kravene i 92/1/EU og 93/43/EU.

Datahukommelseskapacitet
512 KB, mere end 1 år med 4 sensorer
og 15 min's registreringsinterval

500 T til udendørs installation.

Registreringsintervaller
programmerbar fra 1 til 60 minutter
Antal kontrolknapper
4 der dækker alle funktioner
Display
Grafisk LCD, baggrundsbelysning
Datakontaktflade
RS-232-forbindelse til brug ved tilkobling
til en Carrier køleenhed eller til ekstern
kilde

500 R til installation i førerhus.

Da vi til stadighed søger at forbedre vore produkters
kvalitet, forbeholder vi os retten til at foretage
fabrikationsændringer uden forudgående varsel.

Tilbehør
• Carrier Transicold infrarødt kabel til
dataoverførsel og til programmering af
parametrene
• DataCOLD softwarepakke fuldt
kompatibel med Windows™

500 Carrier-servicestationer
i Europa, Rusland,
Mellemøsten og Afrika.

Grafiske og numeriske rapport er
automatisk fremkomme med software
pakken.
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