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I. Popis produktu: 

Hlavním použitím tohoto dataloggeru je záznam teploty během skladování a přepravy potravin, léků, 

chemikálií a dalších produktů. Obzvláště je široce používan ve všech oblastech skladování, logistiky a 

cold chain praxe, jako jsou chladírenské kontejnery, chladírenské vozy, chladírenské obaly, 

chladírenské sklady, laboratoře apod. 
 
 
 

II.Specifikace: 

Rozměry: 80mm (délka) X 25mm (šířka) X 12 mm (výška) 
 

III.Technické parametry: 

1. Jednotky teploty: ℃ nebo ℉ ( v o l i t e l n é )  

2. Měřící rozsah:  -30℃ - +70℃ 

3. Rozlišení: 0.1℃ 

4. Přesnost: +0,5℃ v rozsahu -20℃ - +40℃, jinak  +1℃ 

5. Typ senzoru: Vnitřní NTC termistor 

6. Paměť:  32000 bodů (maximum) 

6. Interval měření: 10s - 24hour (volitelné) 

7. Komunikační rozhraní: USB rozhraní 

8. Napájení: vnitřní baterie typu CR2032 nebo napájení 

prostřednictvím USB rozhraní; 

9. Životnost baterie: za normální teploty, v případě, že je záznamová frekvence 15 min,    

může být životnost baterie až 1 rok. 

10. IP 67 

 

IV. Počáteční úkony: 
1. Nainstalujte si na váš počítač program pro správu dat z teplotního dataloggeru  Blue. Připojte 
datalogger Blue k počítači prostřednictvím USB a nainstalujte si USB ovladač dle instrukcí v dokumentu 
Installation Tips. 
2. Poté co jste připojili datalogger k počítači, otevřete program pro správu dat z teplotního 
dataloggeru Blue. Po otevření programu dojde k automatickému stažení informací z dataloggeru. Po 
kontrole informací z dataloggeru ukončete připojení. 
3. Klikněte na ikonu nastavení parametrů dataloggeru. Po ukončení nastavení parametrů klikněte na 
tlačítko "save". Poté se nastavení parametrů uloží a rozhraní nastavení parametrů se ukončí. 
4. Stiskněte a džte tlačítko na dataloggeru po dobu 4 sekund. Poté se zobrazí        
 Symbol oznamuje, že datalogger začal zaznamenávat data. 

 Kliknutím na “upload data”, můžete uložená data zobrazit. 

5. Ukončete práci v software pro správu dat z teplotního dataloggeru Blue.  
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V.Přístup k naměřeným datům 
 

Naměřená data lze z dataloggeru stáhnout do program pro správu dat. Tento proces nemůže vymazat 

naměřená data z paměti, ani nezastaví záznam teploty, pokud je datalogger v režimu záznamu dat. 

 

1. Připojte  datalogger  k vašemu počítači prostřednictvím USB konektoru.  

Po úspěšném připojení se na LCD displeji dataloggeru zobrazí ikona   . 
 

2. Otevřete program pro správu dat. Je-li v programu nastaveno automatické přenesení 
aktuálních dat z dataloggeru, data se automaticky přenesou. Toto nastavení je možno vypnout 
v menu “system setting” prostřednictvím “Auto upload data”. 

 

3.  Po provedení přenosu dat z dataloggeru si můžete data zobrazit ve formě tabulky, grafu a 
souhrnné zprávy. Tato zobrazení dat lze dále exportovat ve formátu Word/Excel/PDF/TXT.  
Pokud chcete data uložit do počítačové databáze, klikněte na ikonu “save data”. Pokud chcete 
data poslat do mailboxu, klikněte na ikonu “send mail”. Pro více detailů viz “system mail 
setting”. 

 

Poznámka: Nastavení parametrů teplotního dataloggeru Blue je  prováděno  prostřednictvím 

počítače. Pro vice detailů v i z  help soubor v software pro správu dat z teplotního dataloggeru Blue. 

 

VI.Popis funkcí 
 

Datalogger má dvě tlačítka – levé/pravé 
Levé tlačítko se spouští nahrávání a přepíná se mezi jednotlivými menu. 
Pravé tlačítko slouží k ukončení nahrávání a vrací se do menu. 
Displej dataloggeru obsahuje následující režimy zobrazení:  

• režim základního zobrazení 

• režim zobrazení kapacity paměti 

• režim zobrazení času 

• režim zobrazení data 

• režim zobrazení maximální naměřené teploty - zobrazení minimální naměřené teploty 

• režim zobrazení horního limitu teploty - režim zobrazení dolního limitu teploty. 
 

V případě nečinnosti displeje po dobu 15-ti vteřin se displej automaticky vypne. 

Jestliže je displej vypnut, lze ho znovu zapnout krátkým stiskem tlačítka na dataloggeru. Pokud je 

displej zapnut je možno krátkým stiskem tlačítka přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení displeje, 

v pořadí uvedeném výše. V případě, že je aktivován zvukový alarm, je možno si v programu zvolit typ 

jeho tónu. 
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Režim základního zobrazení displeje –  
 
Zobrazení je ukázáno na Obrázku 1. 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 

Pokud je displej vypnutý, krátkým stikem tlačítka na dataloggeru se zobrazí režim základního zobrazení 

dataloggeru. Teplota zobrazená na LCD displeji je aktuální teplota prostředí. V režimu základního 

zobrazení displeje je možno získat informaci o stavu záznamu dat: 

Jestliže je zobrazen symbol  , datalogger je ve stavu záznamu dat. 

Jestliže symbol   bliká, datalogger je ve stavu časové prodlevy začátku záznamu dat.  

Jestliže je zobrazen symbol   , datalogger zastavil nebo ukončil záznam dat. 

Jestliže není zobrazen ani jeden ze symbolů    a    funkce záznamu dat není zapnutá. 
 

Jestliže je zobrazen symbol    nebo  , datalogger naměřil hodnotu teploty, která překročila 

nastavený horní/dolní limit teploty. 

 

Režim zobrazení kapacity paměti: 

Pokud je zobrazen symbol "Log", displej dataloggeru je v režimu zobrazení kapacity paměti.  Číslo 

zobrazené na LCD displeji znázorňuje počet zaznamenaných hodnot teploty. Zobrazení je ukázáno na 

Obrázku 2: 

 
 

Režim zobrazení času: 

V režimu zobrazení času je na displeji zobrazen čas v hodinách a minutách, ve 24 hodinovém 

formátu. Zobrazení je ukázáno na Obrázku 3: 
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Režim zobrazení data: 
V režimu zobrazení data je na displeji zobrazen datum ve formátu měsíc – den. 
Zobrazení je ukázáno na Obrázku 4: 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Číslo pod symbolem “M” označuje měsíc a číslo pod symbolem “D” označuje den. 

 

Režim zobrazení maximální změřené teploty:  

V tomto režimu displej zobrazuje hodnotu maximální teploty změřené od počátku záznamu dat. 

Zobrazení je ukázáno na Obrázku 5: 

 

 

 

                                           

                                                     

 

Režim zobrazení minimální změřené teploty:  

V tomto režimu displej zobrazuje hodnotu minimální teploty změřené od počátku záznamu dat. 

Zobrazení je ukázáno na Obrázku 6: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Režim zobrazení horního limitu teploty je ukázán na  Obrázku 7: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Režim zobrazení dolního limitu teploty je ukázán na Obrázku 8: 
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VII.Provozní instrukce: 

1.  

Začátek záznamu: 

Po nastavení parametrů v programu pro správu dat z teplotního dataloggeru Blue, kdy  ještě není 

spuštěna funkce záznamu dat, nastavte režim základního zobrazení displeje. Stiskněte tlačítko na 

dataloggeru a držte ho po dobu delší než 4 sekundy. Na d isp le j i  se  zobraz í  symbol   a spustí 

se záznam dat. V případě, že symbol  bliká, datalogger je ve stavu časové prodlevy začátku záznamu 

dat. 

* Po ukončení nastavování parameterů teplotního  dataloggeru Blue v programu pro správu dat, 

datalogger vymaže všechna naměřená data z paměti. D ř í v e  n e ž  t e d y  z a č n e t e  s  

n a s t a v o v á n í m  p a r a m e t r ů  d a t a l o g g e r u ,  s i  n a m ě ř e n á  d a t a  s t á h n ě t e  

d o  p r o g r a m u  p r o  s p r á v u  d a t  a  u l o ž t e  j e !  

 

2. Ukončení záznamu dat 
 
① V případě, že je kapacita paměti plná,  datalogger automaticky ukončí sběr dat. Na displeji, ve 
stavu základního zobrazení , se rozsvítí symbol  , značící ukončení záznamu dat. 
 

② Jestliže je nastavena funkce “permit stopping by pressing button” (překl. “povolené ukončení 

záznamu dat stiskem tlačítka”), stiskněte tlačítko na dataloggeru a držte ho podobu delší než 4 

sekundy. Na displeji, ve stavu základního zobrazení, se rozsvítí symbol  , značící ukončení 

záznamu dat. 

③ K ukončení záznamu dat by také mohlo dojít během nastavování parametrů v program pro správu 
dat. Na displeji, ve stavu základního zobrazení, se rozsvítí symbol  , značící ukončení záznamu dat. 

 
*Poté co datalogger ukončí záznam dat,  nelze ho znovu spustit stiskem tlačítka. Záznam dat může být 
znovu zahájen nastavením parametrů v programu pro správu dat. 

 

3. Výstražná signalizace 

Pokud je během záznamu dat měřená teplota vyšší než nastavený horní limit teploty, potom se na 

displeji, v režimu základního zobrazení, zobrazí symbol  , značící překročení nastaveného horního 

limitu teploty. Pokud je během záznamu dat měřená teplota nižší než nastavený dolní limit teploty, 

potom se na displeji, v režimu základního zobrazení, zobrazí symbol  , značící překročení nastaveného 

dolního limitu teploty. 

 

4. Interval záznamu dat 
Interval záznamu dat můžete nastavit v programu pro správu dat. Po nastavení bude datalogger  
zaznamenávat data v nastaveném intervalu. Když je interval záznamu dat v program (pro správu dat 
nastaven) klikněte na tlačítko “record time length” a program automaticky vypočítá délku záznamu do 
dosažení maximálního zaplnění paměti. 
 

 
5. Délka záznamového času 

Délka záznamového času (tlačítko “record time length“) je časový interval, kdy při záznamu dat dojde 
k maximálnímu zaplnění kapacity paměti. Poté co je nastaven interval záznamu dat v programu pro 
správu dat, klikněte na tlačítko “record time length” a program automaticky vypočítá délku záznamu 
do dosažení maximálního zaplnění paměti. 
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6. Vymazání zaznamenaných dat 

Zaznamenaná data mohou být vymazána v nastavení parametrů v programu pro správu dat z 

dataloggeru Blue. 

 

7. Vnitřní hodiny a kalendář 

Aktuální čas může být nastaven v programu pro správu dat z dataloggeru Blue. 

 

8. Porucha sondy 

Porucha  sondy nebo překročení rozsahu měření se projeví dvěma způsoby uvedenými níže: 

1) Pokud teplota přesáhla měřící rozsah nebo došlo k poruše elektroniky, na displeji, v režimu 

základního zobrazení, se zobrazí chybové hlášení “Err”. 

2) V program pro správu dat se zobrazí se chybové hlášení “Sensor error”. 

 

9. Ukazatel stavu nabití baterie 

Hladina stavu nabití baterie je zobrazena na LCD displeji dataloggeru. 

 

Symbol Hladina 
nabití 

 25%～100% 

 10%～25% 

 <10% 

 

Poznámka: V případě, že datalogger signalizuje, že je hladina nabití baterie nejnižší (<10%), co 
možná nejdříve baterii vyměňte. 

 

10.  Parametry teplotního dataloggeru nastavitelné program pro správu dat: 

Record interval - Interval záznamu dat (15 min) 

Start delay time - Prodleva začátku záznamu dat (0) 

Meter station - Měřící stanice (1) 

Button stop - Ukončení záznamu dat tlačítkem (Disabled) 

Alert tone - Tón zvukového alarmu (Disabled) 

Temperature unit - Teplotní jednotka (°C) 

Upper temperature limit - Nastavení horního teplotního limitu (60°C) 

Lower temperature limit - Nastavení dolního teplotního limitu (-30°C) 

Temperature calibration - Teplotní kalibrace (0°C) 

Clock set - Nastavení času (aktuální čas) 

Set the number - Zadání libo volného čísla dataloggeru (prázdné) 

Set user information – Zadání libovolné informace uživatele (prázdné) 

Poznámka: V závorkách jsou hodnoty výchozího, továrního nastavení dataloggeru. 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 8  

VIII.Výměna baterie: 

 
 

 

Obrázek 9 Obrázek 10 Obrázek 11 Obrázek 12 

 
Obrázek 13 Obrázek 14 Obrázek 15 Obrázek 16 

 
Postup výměny: 

1.Otočte krytem baterie ve směru hodinových ručiček do pozice zobrazené na Obrázku 10.  

2. Kryt baterie odstraňte. 

3. Vyjměte starou baterii ze štěrbiny pro vložení baterie. 

4. Vložte do dataloggeru novou baterii do štěrbiny pro vložení baterie. 

5. Vložte kryt baterie v takové pozici, jak je zobrazeno na Obrázku 14. 

 6. Otočte krytem baterie proti směru hodinových ručiček do pozice zobrazené na       

     Obrázku 16. 

 

Poznámka: Směrem ke spodní straně stěrbiny musí být baterie orientována záporným pólem. 

 

IX. Balení obsahuje: 

1x teplotní datalogger Blue 

1x provozní instrukce  

1x USB kabel 
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Stažení instalačního softwaru pro správu dat a případná 
instalace 
 

Na webové stránce https://medicton.com/rc-45_v3-2/ nebo na stránce produktu 
https://www.shop.medicton.com/usb-datalogger-blue-pro-mereni-teploty-s-kalibraci.html ve spodní 
části kliknout na odkaz INSTALAČNÍ SW, po stažení balíčku rozkliknout a rozbalit ve složce 

 

 
 

 

1. Do složky stažených souborů se Vám stáhne soubor RC-45_V3.2. 

2. Stažený soubor rozbalte a extrahujte (prostřednictvím programu WinRAR pro ty, kteří nemají 

stažený WinRAR je odkaz zde: https://www.slunecnice.cz/sw/winrar/. WinRAR je zcela 

zdarma. Stáhněte si jej a nainstalujte. Je možné, že se vám otevře okno s nabídkou 

se zakoupením WinRARu stačí ho pouze zavřít křížkem. 

3. Poté pomocí WinRAR extrahujte stažený soubor RC-45_V3.2  

https://medicton.com/rc-45_v3-2/
https://www.shop.medicton.com/usb-datalogger-blue-pro-mereni-teploty-s-kalibraci.html
https://www.slunecnice.cz/sw/winrar/
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4. Otevřete složku RC-4&5_Neutral(V3.2) a poté otevřete aplikaci RC-5 viz screen. 

 

 
 

5. V případě, že po připojení dataloggeru (datalogger musí být připojen k PC prostřednictvím USB 

portu) nemůže systém datalogger nalézt je nutné nainstalovat ovladač z adresáře SW viz 

screen: 

 

 
 

Který najdete ve složce instalačního SW je ovladač označen pro 64bit a 86bit verzi. 

6. Pro instalaci ovladače spusťte aplikaci– CP210xVCPInstaller_x64 nebo CP210xVCPInstaller_x86 

dle vašeho systému Windows. (pozn: Balíček pro platformu x86 je určen pro 32bitové verze 

systému Windows a balíček pro platformu x64 je určen pro 64bitové verze systému Windows) 

7. Po otevření aplikace CP210xVCPInstaller_x64 nebo _x86 se zobrazí okno s dotazem jestli 

chcete této aplikaci povolit změny – zadejte ANO 

8. Otevře se okno s instalací – pokračujte klinutím na Další  

9. Další krok je licenční smlouva – zatrhněte S podmínka licenční smlouvy souhlasím a klikněte na 

Další 

10. Poté proběhne instalace – a nakonec se zobrazí okno, že instalace je kompletní – potvrďte 

kliknutím na Dokončit  

11. Instalace je kompletní – nyní spusťte aplikaci RC-5 viz screen a proveďte spojení s dataloggrem 

(datalogger musí být připojen k PC prostřednictvím USB portu)  
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Doporučený postup s teplotním záznamníkem – Datalogger 
Medicton Blue 
 

 
UPOZORNĚNÍ:  problém nastává, pokud spouštíte soubor přímo 
z archivu. K tomu, aby se program zobrazoval ve správné lokalizaci je 
nutné nejdříve archiv který jste stáhla „rozbalit“ (extrahovat) a teprve 
pak spustit soubor RC-5.exe 
 

 
 

  

 
➢ nastavte datalogger podle přiloženého návodu (instalace SW, ad.) 

o doporučený interval měření je po 20 minutách (Record interval) 
o nastavte zpoždění před začátkem měření 0,5 hodiny (Delay time) 

➢ vložte teploměr do prostor, kde hodláte monitorovat teplotu (lednice, 
léková skříň, sklad apod.) 

➢ každý pracovní den zkontrolujte min/max hodnoty naměřené na 
dataloggeru 

➢ přístroj zobrazuje alarm, pokud je aktuálně naměřená teplota mimo 
nastavený rozsah 

o šipka nahoru = vysoká teplota 
o šipka dolů = nízká teplota 

 
POZOR – pokud se teplota opět navrátí do nastaveného rozsahu, zobrazení alarmu již není 
indikováno (proto není možné zjistit zpětně teplotu mimo nastavený rozsah) 

 
! Pokud je hodnota minimální či maximální teploty mimo nastavený rozsah (např. 2 až 8 °C) vyjměte 
datalogger z lednice a stáhněte naměřená data do PC. Na základě stažených dat zjistíte, jak dlouho byla 
teplota mimo nastavený rozsah a poté případně kontaktujte výrobce léčiv, jak postupovat v případě 
nedodržení teplot při uskladňování. Poté: 
 

➢ stáhněte a vytiskněte (archivujte) naměřená data, vymažte z dataloggeru veškerá data, znovu 
jej spusťte a vložte do monitorovaných prostor 

======================================================================== 
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Záruční a pozáruční servis, metrologického ověření zajišťuje 
společnost: 

 
Medicton group s.r.o. 
Jiráskova 609, 572 01 Polička 
Tel: +420 233 338 538 
Fax.: +420 233 310 390 
e-mail: info@medicton.com 
web: www.medicton.com 
 

Servisní místa: 
 
Polička: 
Družstevní 893 572 01 Polička 
Tel: +420 233 338 538 
 
Praha: 
Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6 
Tel: +420 226 224 813 
E-mail: servis@medicton.com 
 
Při poskytování zdravotní péče je nutné zajistit každé 2 roky metrologické ověření měřidla dle zákona 
o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění. 

http://www.medicton.com/
mailto:servis@medicton.com


 

 

Verification of Compliance 

No. EC.1282.0U140220.JJE0587 
Test Report no. SCC-2014310-10 

 
 

 

Certificate’’s Holder: Chongqing Blue Jay Technology Co., Ltd 

Jiangbei District, Chongqing, Redstone Road 2#17-3 

 
 

Product: Temperature Data Logger 

Model(s): RC-5 

Standards: EN 12830 

 
 

Remark: This Verification of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a 

Technical Construction File (TCF) is existent for the above listed product(s). The TCF satisfactorily covers 

the essential requirements of the above listed Directive(s). 

Other relevant Directives have to be observed in case they are applicable. 

This Document is only valid for the equipment and configuration described and in conjunction with the TCF 

detailed above. Whereas the Manufacturer is responsible of the certification of the product(s) and not 

exempted to perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market. 

The Manufacturer is also responsible of the internal production control to ensure the product(s) are in 

compliance with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). 

This certificate can be checked for validity at www.entecerma.org 
 
 

 

Date of issue FEBRARY 2014 

 

Certification Chief Manager 

Tim Mahan 

Expiry date FEBRARY 2019 

 

Certification Deputy Manager 

Viola Miller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ente Certificazione Macchine Srl 

Via Mincio, 386/a – 41056 Savignano s./P. (MO) - ITALY 

 +39 059 763736 - +39 059 766306 🖶 +39 059 761838 info@entecerma.it  www.entecerma.it 
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