
Ecran tactil simplu și clar 
Senzori de temperatură și preluare valoare referință Thermo King
Export date către unitate memorie externă USB
Imprimantă termică de mare viteză pentru imprimare rapidă
Precizie 0,5 K în intervalul -25°... + 8° C

TouchLog
Înregistrator de temperatură cu imprimantă  
pentru vehicule frigorifice

Standard Premium



TouchLog

Înregistratorul TouchLog de la Thermo King este compact, ușor de utilizat, flexibil pentru descărcare date și imprimare.

Detaliu conexiune USB Detaliu ecran tactil

Înregistrator de temperatură cu imprimantă  
pentru vehicule frigorifice

Ușurință în utilizare
• Interfață intuitivă cu ecran tactil capacitiv
• Navigare rapidă cu pictograme și comenzi rapide
• Meniu disponibil in limba română

Flexibilitate
• Echipat cu senzori proprii, independenți, pentru 

utilizarea cu orice echipament de control al temperaturii
• Poate preleva valoarea de referință a temperaturii de la 

unitățile Thermo King echipate cu controlere SR-2, SR-3
• Poate fi instalat în orice slot radio standard DIN sau 

montat la nivelul panoului de bord
• Disponibil în carcasa IP 66 rezistentă la intemperii, atunci 

cand este necesar montajul la exterior

Securitatea datelor
• Memorie 8 Mb, suficientă pentru stocarea datelor 

inregistrate pentru o perioadă de cel puțin un an 
• Alarmă în cazul ieșirii din intervalul de temperatură sau la 

deschiderea ușii
• Data si ora protejate cu parolă, cu ajustare automată a 

orei de iarnă / vară

Descărcarea datelor
• Export copie tichet în format .pdf /.txt către unitate 

memorie externă USB
• Compatibil cu software Wintrac al Thermo King pentru 

actualizări și descărcări de date (fișiere .wtf) 

Imprimarea datelor 
• Tipărirea rapidă și ușoară a tichetului de livrare, istoric 

temperatura  sau perioadă
• Alegerea formatului tabelar sau grafic 
• Imprimantă termică de mare viteză
• Înlocuirea rapidă a rolei de hârtie a imprimantei

Conectivitate
• 6 intrări configurabile: analogic pentru senzori de 

temperatură (NTC) sau digital pentru statusul deschis / 
închis

• 1 ieșire digitală pentru conectare la un avertizor extern, 
sonor sau luminos

• 1 port USB pentru conexiune la PC sau pentru exportul 
datelor către un suport de memorie USB 

• Până la 3 porturi de comunicație seriale (RS232 / RS485) 
pe modelul Premium in vederea conectării la:
• Controler-ul unității Thermo King, pentru preluarea 

valorii de referinta, statusul ușii sau decongelarea
• Soluția telematică Thermo King 
• Sistemul de localizare GPS terță parte 

Accesorii
• Senzor pentru ușă Thermo King
• Senzor mobil de temperatură Thermo King

Noul kit de instalare în cabină
• Design compact pentru montarea TouchLog
• Funcțiile TouchLog ușor accesibile
• Flexibilitate în locații de montare (pe suprafață plană)
• Montare pe panoul de bord
• Montare pe perete
• Montare pe plafon

Certificare
• Îndeplinește toate standardele relevante de transport 

alimentar: EN 12830, omologare de tip E și WELMEC 7.2
• Clasa de precizie: 0,5 K în intervalul -25°... +8° C și 1 K în 

intervalele -30°... -25° C și +8°... +30° C

Notă: Pentru unitățile antrenate la motorul vehiculelor 
comerciale folosiți TouchLog Premium pentru a conecta 
unitatea la TracKing (BlueBox necesar separat).

Thermo King - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium.
© 2019 Thermo King Company Limited TK 70010 (10-2019)-RO4

europe.thermoking.com


