
Registro e impressão de 
dados de temperatura

Tela de toque simples e nítida, sensores de temperatura e 
leitura de ponto de ajuste, exportação de dados via USB, 
impressora térmica de alta velocidade para impressão 
rápida, precisão de 1ºC entre -25ºC e + 7,7ºc
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Registrador de dados TouchLog
Registro e impressão de dados de temperatura para as mais diversas aplicações

O Registrador de dados TouchLog da Thermo King é compacto, fácil de usar, rapido e flexivel para gerar impressões.

Fácil de usar
• Interface intuitiva com tela de toque
• Navegação rápida com ícones e teclas de atalho
• Opção de 18 idiomas no visor e nas impressões

Conectividade
• 6 entradas configuráveis: analógico para sensores de temperatura 

(NTC) ou digital para abrir/fechar interruptor de status 
• 1 saída digital para conexão com luz externa ou campainha
• 1 porta USB para conexão de PC ou para exportação de um ticket 

de cópia eletrônica para um acionador flash
• Até 3 portas de comunicação serial (RS232 / RS485) para uma 

conexão com:
• Controlador da unidade Thermo King para ponto de ajuste de 

temperatura, status da porta ou degelo
• Thermo King telematics solution TracKing®
• Telemática de terceiros

Flexibilidade
• Equipado com seus próprios sensores independentes para 

uso com todas as marcas de equipamentos de controle de 
temperatura

• Registro do ponto de ajuste da temperatura nas unidades 
Thermo King equipadas com controladores SR-2, SR-3 ou SR-4

• Pode ser instalado em qualquer trilho DIN padrão ou painel 
montado e mudanças de ponto de ajuste ou aberturas de 
portas serão capturadas no ticket

• Também disponível em gabinete IP 66 à prova de intempéries 
onde uma montagem externa é necessária

Acessórios
• Interruptor de porta de 2 fios
• Sonda portátil (sensor de nível de palete)

Segurança
• 8 Mb de memória suficiente para armazenar dados de no 

minimo 12 meses
• Alerta de temperatura fora do intervalo com base na chave de 

ignição e opção de abertura de porta
• Relógio preso com segurança com ajustes automáticos de 

horário de verão

Novo kit de instalação na cabine
• Design compacto para montar o TouchLog
• Fácil acessibilidade aos botões de função do TouchLog
• Flexibilidade nos locais de montagem (apenas superfície plana)
• Montado no painel
• Montado na parede
• Montado no teto

Download
• Exportação de cópia eletrônica de tickets (.pdf /.txt) para 

unidade USB
• Compatível com o software Wintrac® da Thermo King para 

atualizações e downloads de dados (arquivos .wtf)

Imprimir
• Impressão rápida e fácil de tickets de entrega de viagem 

ou períodos de viagens

• Opção de formato tabular ou gráfico

• Impressora térmica de alta velocidade

• Substituição rápida do papel da impressora

Certificação
• Atende a todos os padrões de transporte de alimentos 

relevantes: compatível com o EN 12830, aprovação de tipo E 
e WELMEC 7.2

• Classe de precisão: 1°C entre -25°C e + 7,7°C, e 1,2°C entre 
-28°C a -25°C e + 7,7°C a + 30°C
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