İG 150
TEK KULLANIMLIK
SICAKLIK KAYIT CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

KAYIT BAŞLATMA

iG-150 nin üzerindeki START butonuna tüm led ler yanana kadar 3 defa basarak cihazın kayıt almaya başlaması sağlanır.
Cihaz kayıt işlemine başladığını belirtmek için üzerindeki tüm led leri sırası ile yakar.

KAYIT SONLANDIRMA
Kayıt işleminin sonlandırılması için ig-150 nin bilgisayarın USB portuna takılması gerekmektedir.
(Kayıt işlemine başlamış olan İg-150 sadece USB portuna takıldığında kayıt işlemini tamamen durdurur.)
Cihaz üzerindeki “STOP” butonu sevkiyat sonu işareti eklemek için konulmuştur.

VERİ OKUMA ve TEMPLOG ANALYZER YAZILIMI

Kayıt işlemi biten cihazı bilgisayarın USB portuna takın
Bilgisayar ekranında otomatik olarak bir pencere açılacaktır.

Açılan pencerede “Dosyaları görüntülemek için klasörü aç” simgesine tıklayınız.

Açılan pencere “DOWNLOAD” iconuna basınız.
DİKKAT: Cihazı bilgisayarınıza takıldığında otomatik pencere açılmaz ise Bilgisayarınızdaki “BİLGİSAYAR” butonuna açılan
pencerede “TEMPLOG” butonuna tıklayarak download simgesinin bulunduğu pencereyi açabilirsiniz.

Download butonuna basıldığında bilgisayarın varsayılan tarayıcısı kullanılarak yukarıdaki pencere açılır.
Açılan bu pencere cihaz hakkında bilgiler içermektedir.
“DOWNLOAD SOFTWARE” yazısına tıklandığında karşınıza TEMPLOG ANALYZER indirme sayfası çıkacaktır.

Açılan download sayfasında farklı indirme seçenekleri sunulmuştur.
Mouse ile Sol üst kutucuktaki “EXE” simgesinin üzerine gelerek mouse’nin SAĞ tuşuna basınız açılan küçük pencereden
“Hedefi Farklı Kaydet” yazısına tıklayarak açılan pencereden “MASA ÜSTÜ” simgesini seçip “KAYDET” butonuna tıklayarak
TEMPLOG ANALYZER programının Bilgisayarınızın masa üstüne kaydedilmesi sağlanır.

TEMPLOG ANALYZER VERİ OKUMA YAZILIMI
Yukarıdaki yönergeleri izleyerek indirmiş olduğunuz TEMPLOG ANALYZER programı aşağıdaki gibi bir simgeye sahiptir.

Masa üstündeki simgeye çift tıkladığınızda program açılacak ve size gerekli dil – saat – sıcaklık birimlerini seçebileceğiniz ayar
penceresi ile karşılayacaktır.

“OK” Butonuna basıldığında ayarlar kaydedilerek programın ana ekranı açılacaktır.
Ayar ekranı program ilk defa çalıştırıldığında çıkar bir kere ayar işlemi yapıldığında programın diğer açılışlarında görünmeyecek
sadece gerektiğinde

butonuna basarak kullanıcı tarafından açılacaktır.

NOT: Templog analyzer programı kurulum gerektirmeyen bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bilgisayarınıza gereksiz müdahalelerde
bulunmaz. Sadece programın kendi simgesine tıklayarak çalıştırılır. Bu simde silindiğinde programda silinmiş olur ve yeniden
indirme işlemi yapılmalıdır.

TEMPLOG ANALYZER ANA EKRANI
Program ana ekranı 7 ayrı bölümden oluşmaktadır.

Analiz programı açık iken yeni cihaz takıldığında cihaz içindeki verileri program içine aktarır

“PDF Oluştur” Butonu ile ig-150 İçerisindeki kayıtlı sıcaklık verileri “PDF” formatına dönüştürülerek bilgisayara kaydedilebilir.

“Webe Gönder” Butonu ile ig-150 İçerisindeki kayıtlı sıcaklık verileri “PDF” formatına çevirilerek TEMPLOG ELEKTRONİK
Serverlarına gönderilir. İstenilen tarih de ihtiyaç duyulması durumundawww.templog.com.tr adresindeki sorgu ekranına bilgileri
webe gönderilmiş cihazın seri numarası yazılarak tüm verilere tekrar ulaşılabilir ve PDF dosyası bilgisayara kaydedilebilir. Bu
özellik uzakdaki kullanıcılarla bilgi paylaşımı içinde kullanılmaktadır. BKZ: VERİ TAKİP SORGULAMASI

Kayıt almaya başlamamış bir ig-150 cihazının mevcut ayarlarının değiştirilmesi sağlanır BKZ: CİHAZ AYARLARININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

ig-150 içerisindeki verilerin program içine kaydedilmesini sağlar.
DİKKAT: Kaydedilen veriler TEMPLOG ANALYZER programının bulunduğu klasöre yapılmaktadır, Bu klasörü silmek kayıtlı
verilen silinmesine sebebiyet verebilir.

Templog Analyzer içerisine kaydedilmiş verilerin görüntülenmesini yada silinmesini sağlar.

Templog Analyzer programının ayar ekranını açar. Programın dil ve tarih ayarları bu ekrandan yapılabilir.

Templog Anayzer programını kapatır.

SERİ NUMARASI: Her ig-150 sıcaklık kayıt cihazının kendisine özel bir numarası vardır ve bu numaranın gösterildiği satırdır.
KAPASİTE: Cihazın kayıt kapasitesini ve ölçüm boyunca bu kapasitenin ne kadarının kullanıldığını gösterir.
ÖLÇÜM ARALIĞI: Cihazın kaç dakikada bir sıcaklık kaydı yaptığını gösteriri.
KAYIT SÜRESİ: Cihazın ayarlanmış olan kayıt süresini gösteriri.
BAŞLAMA GECİKMESİ: Cihazın çalıştırıldıktan kaç dakika sonra kayıt almaya başladığını gösterir.
BAŞLAMA ZAMANI: Cihazın kayıt alma işlemine başladığı zamanı gösterir.
BİRİŞ ZAMANI: Cihazın STOP butonuna basılarak durdurulduğu zamanı gösterir.
MAKSİMUM/MİNİMUM: Cihazın kayıt boyunca hafızasına aldığı en düşük ve en yüksek sıcaklık değerini gösterir.
ORTALAMA : Cihazın kaydettiği tüm sıcaklık değerlerinin ortalamasını gösterir.
ÜST ALARM DEĞERİ: Cihazın ayarlanmış üst alarm değerini ve bu değerde kaç dakika kalırsa alarm işaretleneceğini gösterir.
ALT ALARM DEĞERİ: Cihazın ayarlanmış alt alarm değerini ve bu değerde kaç dakika kalırsa alarm işaretleneceğini gösterir.
AÇIKLAMA: Programlama esnasında yapılan özel açıklamalar bu alanda gösterilir.

Cihazın kayıt süresi boyunca hafızasına aldığı tüm sıcaklık verilerini grafik olarak gösteren ekrandır
KIRMIZI ÇİZGİ: Yüksek sıcaklık alarm değerini gösterir.
MAVİ ÇİZGİ: Düşük sıcaklık alarm değerini gösterir.
YEŞİL ÇİZGİ: Kayıt altına alınmış sıcaklık seviyelerini gösterir.
MOR ÇİZGİ: Cihazın STOP butonuna basıldığı sevkiyat sonu zamanı gösterir.
Mouse sol tuşu ile istediğiniz alanı tarayarak büyütme ve küçültme yapılabilmektedir.

Cihaz ile ilgili notların gösterildiği ekrandır. Cihaz fabrika ayarlarında hiçbir not eklenmemiş olarak gelir.
Cihaza not eklemek için BKZ: CİHAZ AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Cihaz ile ilgili notların gösterildiği ekrandır. Cihaz fabrika ayarlarında hiçbir not eklenmemiş olarak gelir.
Cihaza not eklemek için BKZ: CİHAZ AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Cihazın kayıt süresi boyunca hafızasına aldığı tüm sıcaklık değerlerini gösterir.
ÜST SEVİYE UYARISI: Sıcaklık değerinin alarm değerinin üzerine çıktığını belirtir.
ÜST SEVİYE ALARMI: Sıcaklık değerinin ayarlanan alarm süresi boyunca üst seviyeye çıktığını belirtir.
ÖRNEK: 8 derecede 30 dakika sonra alarm gösterecek şekilde ayarlanmış bir cihazda ortam sıcaklığı 10 dakika boyunca 8
derece üstünde kalırsa (10 Dakika sonra sıcaklık düşse dahi) bu 10 dakikalık periyod ÜST SEVİYE UYARISI olarak
görüntülenir. Cihaz 30 dakikadan fazla bir süre 8 derece üstünde kalırsa bu periyod ÜST SEVİYE ALARMI olarak görüntülenir.

Cihazın üzerindeki STOP butonuna basılarak oluşturulan sevkiyat sonu zamanı tablo üzerinde “DUR” ibaresi ile gösterilir.

Templog Elektronik cihaz ile ilgili yeri versiyon yada yeni özellik duyurularını bu ekran üzerinden kullanıcıları ile paylaşır.
ig-150 sürekli değişen üzerine yeni özellikler eklenen bir yapıya sahiptir. Bu ekrandaki uyarıları dikkate almak kullanıcı yararına
olacaktır.

CİHAZ AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
ig-150 tek kullanımlık sıcaklık kayıt cihazı kayıt işlemine başlamamış olması şartı ile üzerindeki ayarların değiştirilmesine olanak
tanır. İg-150 tek kullanımlık bir cihaz olduğundan kayıt işlemine başlamış yada bitirmiş cihaz ile aşağıdaki özellikler
kullanılamaz.
Kayıt işlemine başlamamış bir cihazı bilgisayarınıza takın ve TEMPLOG ANALYZER programındaki "CİHAZ AYARLARI"
butonuna tıklayın.
Açılan pencerede cihazın mevcut ayarları görünmektedir.

KAYIT SÜRESİ: Cihazın kayıt süresinin değiştirilmesini sağlar. Kayıt süresi değiştirildiğinde cihazın ölçüm aralığı da otomatik
olarak değişecektir.
Aşağıdaki tabloda kayıt süresine karşılık gelen ölçüm aralıkları gösterilmiştir.

BAŞLAMA GECİKMESİ: Bu alandan cihazın START butonuna basarak çalıştırılmasından kaç dakika
sonra kayıt almaya başlayacağı belirtilir.
ÜST ALARM DEĞERİ: Cihazın üst sıcaklık alarm değerinin belirtileceği alandır.
ALT ALARM DEĞERİ: Cihazın alt sıcaklık alarm değerinin belirtileceği alandır.
ÜST ALARM SÜRESİ: Cihazın üst sıcaklık alarmı vereceği zaman ayarlanır. (Örneğin 30 dakika
boyunca 8 derecede kalırsa alarm oluşturulur.)
ALT ALARM SÜRESİ: Cihazın alt sıcaklık alarmı vereceği zaman ayarlanır. (Örneğin 30 dakika
boyunca 2 derecede kalırsa alarm oluşturulur.)
CİHAZ NOTLARI
Bu bölüm gerek duyulduğunda kullanıcı isteğine göre doldurulabilir. Boş bırakılması cihaz çalışmasını
engellemez. Bu alana doldurulan bilgiler "CİHAZ NOTLARI EKRANI" üzerinde görüntülenir.
Değiştirilmek istenilen değerler ayarlandıktan sonra "AYARLARI KAYDET" butonuna basarak
değişikliklerin cihaz hafızasına kaydedilmesi sağlanır.
Hafızaya kaydedilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için cihazı bilgisayardan çıkartarak tekrar
takınız ve "CİHAZ BİLGİ EKRANI" Üzerindeki bilgileri kontrol ediniz..
ALARM DURUMLARININ CİHAZ ÜZERİNDEN OKUNMASI
ig-150 tek kullanımlık sıcaklık kayıt cihazı kayıt işlemine başlamamış olması şartı ile üzerindeki
İG-150 Sıcaklık kayıt cihazının üzerindeki “LED” ler ile kayıt sonrasında alarm durumu kolayca
gözlemlenebilir.
Kayıt işlemi bitmiş cihazın bilgisayar bağlantısına gerek olmadan alarm durumuna geçip geçmediğini
öğrenmek için cihaz üzerindeki “STAR” butonuna bir defa basınız. Cihaz alarm durumlarına göre cihaz
üzerindeki LED ler kısa bir süre yanıp sönecektir

Cihaz Durumuna Göre Yanan LED

ANLAMI
NORMAL: Cihazın normal sıcaklık değerleri
arasında çalıştığını gösterir.

NORMAL + UYARI: Cihaz normal sıcaklık
değerlerindedir fakat üst sıcaklık seviyesi
aşılmasına rağmen henüz tehlikeli sürede bu
seviyede kalmamış ve alarm oluşmamıştır.

ALARM: Cihaz başlamasından bu yana en az bir
kez üst seviye değerini geçip tehlikeli sürede bu
şartlar altında kalmış ve Alarm durumu
oluşmuştur.

NORMAL + UYARI: Cihaz normal sıcaklık
değerlerindedir fakat alt sıcaklık seviyesi
aşılmasına rağmen henüz tehlikeli sürede bu
seviyede kalmamış ve alarm oluşmamıştır.

ALARM: Cihaz başlamasından bu yana en az bir
kez alt seviye değerini geçip tehlikeli sürede bu
şartlar altında kalmış ve Alarm durumu
oluşmuştur.

ALARM: Cihaz başlamasından bu yana en az
birer kez üst ve alt seviye değerlerini geçip
tehlikeli sürede bu şartlar altında kalmış ve Alarm
durumu oluşmuştur.

