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1. Charakterystyka rejestratora

RT-01 oraz RTW-02 s¹ mikroprocesorowymi bateryjnymi 

rejestratorami temperatury (RT-01) lub temperatury i wilgotnoœci (RTW-02) 

powietrza. Urz¹dzenie zawiera wszystkie niezbêdne do rejestracji 

elementy z czujnikiem i bateri¹ w³¹cznie. 

Mo¿liwoœæ zarejestrowania ponad 200 tysiêcy pomiarów pozwala na 

wielodniowe czy wrêcz wielomiesiêczne pomiary. Przyk³adowo: jeœli pomiar 

bêdzie siê odbywa³ co 1 minutê dozwolony czas rejestracji bêdzie wynosi³ 

przesz³o 142 dni, jeœli pomiar bêdzie dokonywany co kwadrans, czas  

dozwolonej rejestracji wyd³u¿y siê do prawie 6 lat !

Konfiguracji RT-01 i RTW-02 dokonuje siê za pomoc¹ 

funkcjonalnego oprogramowania, które umo¿liwia tak¿e wizualizacjê na 

wykresie i dalsze przetwarzanie zebranych danych pomiarowych. Zapis 

odbywa siê do pliku czytelnego dla popularnych programów (np. Excel).

RT-01 i RTW-02 znajduj¹ zastosowanie wszêdzie tam, gdzie wymagana 

jest sta³a kontrola i dokumentacja przebiegu temperatury (i wilgotnoœci) w 

czasie, a zapewnienie zasilania jest k³opotliwe lub ekonomicznie 

nieuzasadnione. Przyk³adem mo¿e byæ przechowalnictwo oraz transport 

materia³ów ³atwo psuj¹cych siê.
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2.Instalacja
Instalacja rejestratora sk³ada siê z trzech nastêpuj¹cych po sobie 

dzia³añ: pod³¹czenia rejestratora do komputera, zainstalowania 

sterowników i zainstalowania oprogramowania. 

2.1 Pod³¹czenie do komputera
Rejestrator bateryjny pod³¹cza siê do komputera poprzez, 

znajduj¹cy siê w zestawie, standardowy przewód USB typ  A<->B

Ze wzglêdu na du¿e prêdkoœci transmisji zaleca siê stosowanie 

przewodów znajduj¹cych siê w zestawie. Mo¿na równie¿ u¿yæ innego, 

krótkiego (do 3 metrów) przewodu USB pomiêdzy komputerem a 

rejestratorem. 

R e j e s t r a t o r  p o s i a d a  d w i e  w b u d o w a n e  d i o d y  

elektroluminescencyjne informuj¹ce o przebiegu transmisji. Zielona œwieci 

siê podczas wysy³ania, a ¿ó³ta, podczas odbierania danych przez 

rejestrator.

2.2 Instalacja sterowników
Aby rejestrator móg³ byæ “widziany” przez komputer nale¿y 

zainstalowaæ jego sterowniki. W tym celu nale¿y pod³¹czyæ rejestrator do 

komputera, po wykryciu nowego urz¹dzenia komputer przez chwilê bêdzie 

analizowa³ znaleziony sprzêt po czym za¿¹da sterowników. Wtedy nale¿y 

wybraæ opcjê “Nie szukaj sterowników, sam wybiorê rêcznie” przycisn¹æ 

przycisk “Dalej” i wskazaæ rêcznie lokalizacjê katalogu “Drivers” z 

do³¹czonej p³yty CD.Istalacja sterowników przebiega dwuetapowo i trzeba 

dwukrotnie postêpowaæ tak samo, tzn. Wskazywaæ rêcznie w³aœciw¹ 

lokalizacjê sterowników.

Po poprawnej instalacji sterowników w czasie pod³¹czenia 

rejestratora bêdzie siê znajdowa³ w komputerze dodatkowy wirtualny port 

szeregowy.

2.3 Instalacja oprogramowania 
Program do konfiguracji i odczytu danych zarejestrowanych nie wymaga 

instalacji. Jest to jeden plik batlogger.exe znajduj¹cy siê w katalogu 

g³ównym na do³¹czonym CD-ROM’ie. Plik ten nale¿y skopiowaæ na twardy 

dysk do wybranego katalogu.

3. Opis oprogramowania

Program obs³uguj¹cy rejestrator sk³ada siê tylko z jednego, 

pokazanego na nastêpnej stronie, g³ównego okna, co znacznie upraszcza 

obs³ugê. Okno g³ówne zawiera zarówno elementy s³u¿¹ce do konfiguracji  

rejestratora jak i wizualizacji wyników rejestracji. 

Aplikacja ta nie wymaga szczególnie nowoczesnego komputera, 

jednak nale¿y zauwa¿yæ, i¿ moc obliczeniowa komputera mo¿e mieæ 

znaczenie przy du¿ej iloœci zarejestrowanych danych (powy¿ej 100 000 

rekordów) na szybkoœæ odœwie¿ania i przeliczania wykresu, podczas jego 

powiêkszania.

Program ten jest jedynym narzêdziem do obs³ugi rejestratora, 

komunikacja z samym rejestratorem odbywa siê tylko za jego pomoc¹. 

Mo¿na wyodrêbniæ w nim nastêpuj¹ce obszary:

* wykresu, na którym wyœwietlany jest przebieg temperatury 

zarejestrowanej przez rejestrator, b¹dŸ odczytany z pliku, w przypadku 

BRTW do obszaru tego nale¿¹ tak¿e dwa elementy pozwalaj¹ce na wybór 

wielkoœci fizycznej jaka na wykresie ma byæ przedstawiona

* aktualnego czasu, s³u¿¹cego do korekcji czasu wewnêtrznego 

rejestratora

*  ustawieñ rejestracji , w którym okreœla siê pocz¹tek i koniec rejestracji 

oraz ustala odstêp pomiêdzy poszczególnymi pomiarami

*  przycisków steruj¹cych prac¹ rejestratora  umo¿liwiaj¹cych odczyt 

danych z rejestratora, modyfikacjê ustawieñ oraz czyszczenia pamiêci 

wewnêtrznej rejestratora

* przycisków operacji na danych, które zezwalaj¹ na zapis 

zarejestrowanych danych do pliku tekstowego, ich ponowny odczyt 

oraz na drukowanie zarówno wykresu jak i raportu szczegó³owego

*  informacyjny, który dostarcza informacji o tym czy po³¹czenie zosta³o 

nawi¹zane prawid³owo, jakie jest napiêcie baterii wewnêtrznej oraz 

dostarcza identyfikator rejestratora

W dalszej czêœci tego rozdzia³u zostan¹ szczegó³owo opisane 

kolejne z wymienionych obszarów.
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3.1 Nawi¹zanie po³¹czenia
Przed przyst¹pieniem do konfigurowania rejestratora lub przed 

odczytaniem danych z jego pamiêci nale¿y nawi¹zaæ z nim po³¹czenie. 

Próba nawi¹zania po³¹czenia jest rozpoczynana z chwil¹ naciœniêcia 

przycisku “Po³¹cz”. Aplikacja sama przeszukuje poszczególne, dostêpne 

w komputerze porty. Je¿eli operacja poszukiwania rejestratora zakoñczy 

siê powodzeniem, wówczas pojawi siê poni¿szy komunikat. Z chwila 

naciœniêcia przycisku “OK” zostan¹ wczytane wszystkie nastawy 

rejestratora do aplikacji. Identyfikator urz¹dzenia informuje jaki 

rejestrator zosta³ znaleziony. W zale¿noœci od rodzaju znalezionego 

rejestratora pewne funkcje programu mog¹ byæ niedostêpne.

W przeciwnym razie pojawi siê podobny komunikat, ale o 

treœci “Urz¹dzenie nie odpowiada”.

3.2 Wprowadzanie dat i czasu.

Zmiana czasu

Zmianê czasu przeprowadza siê podobnie jak zmianê daty. 

Mo¿na to zrobiæ tak¿e na dwa sposoby. Zaznaczyæ lewym klawiszem 

myszy godzinê minuty b¹dŸ sekundy i wpisaæ now¹ wartoœæ, albo po 

zaznaczeniu zwiêkszyæ lub zmniejszyæ za pomoc¹ strza³ek po prawej 

stronie okienka.

Zanim szczegó³owo zostan¹ opisane poszczególne funkcje 

konfiguracyjne zwi¹zane z czasem nale¿y przedstawiæ ogólny sposób 

wprowadzania czasu i dat w polach edycyjnych aktualnego czasu i 

ustawieñ rejestracji. 

Zwiêkszenie zaznaczonej jednostki czasu

Zmniejszenie zaznaczonej jednostki czasu
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Zmiana daty

Istniej¹ dwa sposoby zmiany daty. 

Pierwszy: nale¿y lewym klawiszem myszy zaznaczyæ rok, miesi¹c 

lub dzieñ i wprowadziæ now¹ wartoœæ. 

Drugi: Nacisn¹æ tak¿e lewym klawiszem myszy na strza³kê 

skierowan¹ w dó³. Pojawi siê nowe okienko, które jest widoczne obok.

Dzieñ odpowiadaj¹cy czasowi systemowemu komputera jest 

zaznaczony czerwon¹ obwódk¹.

Dzieñ aktualnie ustawiony jest podœwietlony na niebiesko, aby go 

zmieniæ nale¿y wybraæ myszk¹ inny dzieñ z kalendarza i nacisn¹æ lewy 

klawisz.

Zmiana miesi¹ca mo¿liwa jest po naciœniêciu lewym klawiszem 

myszy obecnie ustawionego miesi¹ca, nowy nale¿y wybraæ z listy.Albo 

siê za pomoc¹ dwóch strza³ek skierowanych w lewo i prawo, lewa 

zmniejsza miesi¹c  o jeden, a prawa zwiêksza.

Aby zmieniæ rok nale¿y obecnie ustawiony zaznaczyæ poprzez 

naciœniêcie go lewym klawiszem myszy i albo wpisaæ nowy albo 

strza³kami w górê i w dó³ zmodyfikowaæ.

Tu nacisn¹æ, aby rozwin¹æ ustawienia.

Dzieñ “systemowy”

Zmiana miesiêcy

Tu nacisn¹æ aby 
rozwin¹æ listê miesiêcy

Tu nacisn¹æ aby
 zmodyfikowaæ rok.

Aktualnie ustawiony dzieñ

3.3 Ustawienie zegara wewnêtrznego
W œwie¿o zakupionym rejestratorze jest ustawiony czas 

zimowy. Przed rozpoczêciem pracy przez urz¹dzenie czas ten powinien 

byæ zweryfikowany i w razie potrzeby skorygowany. Do tego celu s³u¿y 

obszar aktualnego czasu, który przedstawiony jest poni¿ej

Czas odczytywany jest z rejestratora tylko raz, niezw³ocznie 

po nawi¹zaniu po³¹czenia, dlatego nie mo¿na póŸniej traktowaæ 

zawartoœci powy¿szych okienek jako aktualnego czasu w 

rejestratorze.

Aby skorygowaæ czas wewnêtrzny rejestratora nale¿y 

ustawiæ ¿¹dane wartoœci zgodnie z opisem w poprzednim podrozdziale 

(Wprowadzenie dat i czasu) i nacisn¹æ przycisk “Uaktualnij datê i czas”. 

Uwaga ! Czas wewnêtrzny zostanie zmieniony na ten 

wybrany dok³adnie w momencie naciœniêcia przycisku.

3.4 Ustawienia rejestracji
Proces rejestracji determinuj¹ trzy wartoœci: pocz¹tek 

rejestracji, koniec rejestracji oraz odstêp pomiêdzy pomiarami. 

Wszystkie s¹ wprowadzane w obszarze ustawieñ rejestracji jak poni¿ej.

Pocz¹tek rejestracji - oznacza datê i godzinê rozpoczêcia procesu 

rejestracji. Wartoœci te nale¿y wprowadziæ zgodnie z opisem w rozdziale 

3.2 (Wprowadzanie dat i czasu).

Koniec rejestracji - oznacza datê i godzinê zakoñczenia procesu 

rejestracji. Wartoœci te nale¿y wprowadziæ zgodnie z opisem w rozdziale 

3.2 (Wprowadzanie dat i czasu).
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Okres pomiaru - Okreœla odstêp pomiêdzy poszczególnymi pomiarami 

temperatury. Wartoœæ tego odstêpu nale¿y wprowadziæ zgodnie z 

opisem w rozdziale 3.2 (Wprowadzanie dat i czasu).

Po wprowadzeniu wszystkich ¿¹danych parametrów i 

upewnieniu siê, ¿e s¹ one w³aœciwe nale¿y nacisn¹æ przycisk “Zapisz 

ustawienia”. Z chwil¹ jego naciœniêcia parametry rejestracji zostan¹ 

zaktualizowane w rejestratorze.

W sytuacji, kiedy za¿¹damy zarejestrowania wiêkszej ni¿ jest 

to dopuszczalne, czyli 204800, liczby pomiarów, to iloœæ pomiarów 

zostanie ustalona na maksymalna dopuszczaln¹. Zatem skróceniu 

ulegnie czas rejestracji (szybciej siê ona zakoñczy).

3.6 Przebieg rejestracji
Poniewa¿ zasilanie urz¹dzenia jest bateryjne nie zawiera ono 

¿adnych elementów sygnalizacyjnych o swoim stanie, dlatego te¿ w 

czasie trwania procesu rejestracji mo¿na podgl¹daæ nastawy 

rejestratora na komputerze. Mo¿na te¿ odczytaæ zapisane do tej pory 

dane.

Koniec rejestracji nast¹pi w okreœlonym wczeœniej przez 

u¿ytkownika momencie automatycznie.

Zastosowana pamiêæ danych jest pamiêci¹ nieulotn¹, co 

oznacza, ¿e nawet w przypadku wyczerpania siê baterii (¿ywotnoœæ 

oko³o 5 lat) zarejestrowane do tego czasu temperatury bêdzie mo¿na 

odczytaæ.

3.7 Odczytanie zarejestrowanych danych
Aby odczytaæ dane z rejestratora, nale¿y u¿yæ przycisku 

“Odczytaj dane” dostêpnego po nawi¹zaniu po³¹czenia z urz¹dzeniem.

Uwaga! Czas trwania operacji odczytu danych zale¿y od iloœci 

zarejestrowanych danych i mo¿e w skrajnym przypadku trwaæ 10 minut! 

Przez ten czas aplikacja mo¿e nie odpowiadaæ, ale jest to normalne i nie 

nale¿y podejmowaæ ¿adnych kroków zmierzaj¹cych na przyk³ad do jej 

zamkniêcia. To , ¿e dane s¹ kopiowane do komputera sygnalizowane 

jest przez dwie diody na konwerterze USB przez który nastêpuje 

komunikacja.

Po odczytaniu wszystkich danych, na wykresie pojawi siê 

przebieg temperatury z ca³ego okresu pomiarowego, a w domyœlnym 

pliku logger.txt zapisane zostan¹ wszystkie pomiary w formacie 

tekstowym.. Ka¿dy wpis (wiersz) w pliku  odpowiada jednemu 

pomiarowi temperatury i wilgotnoœci i zawiera kolejno: numer pomiaru, 

datê, czas i zmierzon¹ temperaturê i zmierzon¹ wilgotnoœæ.

3.5 Rozpoczêcie rejestracji
Warunkiem koniecznym do rozpoczêcia rejestracji jest 

pusta pamiêæ wewnêtrzna. 

Aby wyczyœciæ pamiêæ nale¿y nacisn¹æ przycisk ”Kasuj 

dane”. Spowoduje to wymazanie wszystkich zarejestrowanych 

uprzednio danych !

Operacja kasowania danych, w zale¿noœci od stopnia 

zape³nienia pamiêci, mo¿e zaj¹æ nawet kilkadziesi¹t sekund. W tym 

czasie aplikacja mo¿e nie odpowiadaæ. Nale¿y poczekaæ a¿ do ukazania 

siê komunikatu “Pamiêæ skasowana”. Je¿eli z jakiœ powodów pamiêæ nie 

da siê wyczyœciæ pojawi siê komunikat “Pamiêci nie uda³o siê 

skasowaæ”.

Dopiero tak przygotowany rejestrator rozpocznie rejestracjê 

automatycznie w czasie wyznaczonym przez pole “Pocz¹tek 

rejestracji”.

W skrócie:  aby przeprowadziæ rejestracjê nale¿y:

- okreœliæ jej pocz¹tek, koniec i odstêp pomiarowy

- zatwierdziæ, czyli nacisn¹æ  “Zapisz ustawienia”

- wyzerowaæ pamiêæ czyli nacisn¹æ “Kasuj dane”
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4. Przegl¹danie zarejestrowanych danych
Po wczytaniu danych mo¿na je przedstawiæ w wybranej postaci:  

zapisania w wybranym pliku, wykreœlenia na wykresie, wydruku raportu 

szczegó³owego, wydruku wykresu

Najwygodniej jest jednak przegl¹daæ je na wykresie, zw³aszcza 

jeœli iloœæ rekordów idzie w dziesi¹tki tysiêcy. 

4.1 Wykres
Wykres przedstawia zarejestrowan¹ temperaturê lub/i 

wilgotnoœæ odczytan¹ bezpoœrednio z rejestratora b¹dŸ archiwaln¹, 

zapamiêtan¹ w pliku tekstowym na dysku komputera.

Wykres jest skalowany w obu osiach automatycznie, jednak jest 

dostêpna funkcja pozwalaj¹ca na powiêkszenie wybranego jego 

fragmentu. Jest to szczególnie przydatne gdy iloœæ punktów pomiarowych 

na wykresie jest znacz¹co wiêksza ni¿ mo¿liwoœæ ich wyœwietlenia, która 

wynosi oko³o 700 punktów.

Powiêkszenie wybranego fragmentu wykresu

Aby uzyskaæ powiêkszenie fragmentu wykresu nale¿y najechaæ 

kursorem myszki na interesuj¹cy nas obszar nacisn¹æ lewy klawisz i 

ruchem w prawo dó³ zaznaczyæ wybrany fragment. Chc¹c przywróciæ ca³y 

obszar trzeba wykonaæ podobny ruch ale w lewo górê, równie¿ trzymaj¹c 

lewy klawisz.

Kierunek ruchu myszy
z wciœniêtym lewym klawiszem
celem powiêkszenia fragmentu

Kierunek ruchu myszy
z wciœniêtym lewym klawiszem
celem powrotu do pe³nych 
wskazañ

4.3 Drukowanie wykresu
Aby wydrukowaæ wykres,nale¿y pos³u¿yæ siê przyciskiem 

“Drukuj wykres”. Co wa¿ne, wykres bêdzie wydrukowany w takiej samej 

postaci, jaka aktualnie bêdzie wyœwietlana na ekranie komputera. Dziêki 

temu mo¿na wydrukowaæ tylko interesuj¹cy fragment, odpowiednio 

wczeœniej powiêkszony.

4.4 Drukowanie raportu szczegó³owego
Raport szczegó³owy bêdzie przedstawiony tak jak ma to miejsce 

w pliku tekstowym. To znaczy ka¿dy pomiar temperatury bêdzie znajdowa³ 

siê w osobnym wierszu opatrzony z przodu: numerem pomiaru w danym 

procesie rejestracji, dat¹, czasem jego dokonania.

5. Funkcje informacyjne
U góry z prawej strony wykresu znajduje siê obszar informacyjny, 

jak zilustrowano ni¿ej. Obszar ten zawiera tylko trzy elementy:

Identyfikator aktualnie obs³ugiwanego urz¹dzenia okreœla jaki rodzaj 

urz¹dzenia jest w danej chwili obs³ugiwany. Dla przyk³adu “RT-01” oznacza 

rejestrator temperatury. “RT-02” oznacza rejestrator umo¿liwiaj¹cy równie¿ 

rejestracjê wilgotnoœci.

Napiêcie baterii pozwala oszacowaæ przybli¿ony czas funkcjonowania 

rejestratora na wbudowanej baterii. Nominalne napiêcie to 3.6V, kiedy 

napiêcie to spadnie poni¿ej 3.3V nale¿y skontaktowaæ siê z producentem 

celem wymiany baterii na now¹.

Komunikat o stanie funkcjonowania rejestratora informuje czy 

urz¹dzenie zosta³o znalezione, czy powiod³a siê operacja kasowania 

pamiêci itd.

4.2 Zapis danych do pliku.
Dane w postaci tekstowej mo¿na zapisaæ w pliku pod inn¹ nazw¹ 

ni¿ domyœlna. S³u¿y do tego przycisk “Zapisz w pliku”. Po jego naciœniêciu 

nale¿y wybraæ plik, lub nadaæ now¹ nazwê pod jak¹ maj¹ siê znaleŸæ 

zarejestrowane dane pomiarowe. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wielkoœæ takiego 

pliku bêdzie przekraczaæ znacznie 6 MB, w przypadku maksymalnej iloœci 

danych pomiarowych.
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Dane techniczne

•Typ czujnika wewnêtrzny

•B³¹d pomiaru RT-01: ± 0.5°C w zakresie -10 ... 85°C

± 2.0°C w zakresie -55 ... -10°C 

RTW-02: ± 0.4°C w zakresie 5 ... 40°C 

± 1.5°C w zakresie -40 ... 5°C 

                       oraz 40 ... 85°C

± 2.0% RH

•Rozdzielczoœæ 0.1°C

•Rodzaj pamiêci wewnêtrzna, nie ulotna

•Zasilanie bateria litowa 3.6V rozmiaru AA

•Czas pracy baterii 5 lat (pomiar co 1 sekundê)

7 lat (pomiar co 1 minutê)

8 lat (pomiar co godzinê)

•Temperatura pracy RT-01: -55 ... +85 °C

RTW-02: -40 ... +85 °C 

•Wymiary  (szer x wys x g³) 71 x 71 x 27 mm

•Ciê¿ar (z bateri¹) oko³o 60 g

•Interfejs do komunikacji

z komputerem USB

•Sposób monta¿u naœcienny

•Stopieñ ochrony IP 20

Warunki gwarancji
     
A. Zg³aszanie reklamacji

1. Reklamacje nale¿y zg³osiæ na piœmie (np. telefaksem).

2. CZAKI THERMO–PRODUCT w trybie natychmiastowym odpowie na 

pismo reklamacyjne, okreœlaj¹c formê za³atwienia  reklamacji: 

dostawa w zamian sprawnego urz¹dzenia, przyjazd serwisanta lub 

przesy³ka niesprawnego urz¹dzenia do punktu napraw.

B. Warunki gwarancji

1. CZAKI THERMO–PRODUCT zapewnia serwis gwarancyjny 

produkowanego sprzêtu bez wzglêdu na miejsce zakupu.

2. Gwarancji udziela siê na okres 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y.

3. Wady i uszkodzenia sprzêtu niezawinione przez u¿ytkownika, 

ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ bezp³atnie usuwane w   terminie 

do 14 dni od zg³oszenia reklamacji.

4. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy.

5. U¿ytkownikowi przys³uguje prawo wymiany sprzêtu na nowy lub 

zwrotu gotówki w przypadku:

   - je¿eli w okresie gwarancji iloœæ napraw sprzêtu przekroczy liczbê 3, 

a w sprzêcie nadal wystêpuj¹ wady uniemo¿liwiaj¹ce  prawid³ow¹ 

eksploatacjê,

   - je¿eli punkt napraw nie dokona naprawy w ci¹gu 21 dni lub wystawi 

oœwiadczenie o braku mo¿liwoœci dokonania naprawy.

6. Pojêcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje:

   - mechanicznych uszkodzeñ sprzêtu i wywo³anych nimi wad,

   - uszkodzeñ i wad wynik³ych na skutek niew³aœciwego lub niezgodnego 

z zaleceniami u¿ytkowania, przechowywania i   konserwacji, 

samowolnych napraw i przeróbek konstrukcyjnych.

7.W sprawach nie uregulowanych maj¹ zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Zawartoœæ opakowania

Opakowanie zawiera:

- rejestrator wraz z bateri¹

- przewód USB typu A<->B do komunikacji z komputerem

- p³ytê CD-ROM z oprogramowaniem i sterownikami

- instrukcjê obs³ugi wraz z gwarancj¹
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