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Poradenství firmy SebaKMT 

Tento návod k obsluze je koncipován jako referenční manuál a popis obsluhy, který vám 
má pomoci vyřešit co nejrychleji otázky a problémy. Pokud se dostanete do potíží, 
pokuste se prosím najít nejprve odpověď v tomto návodu. 

Využijte prosím obsah a přečtěte si pečlivě všechny odpovídající části návodu. Zároveň 
prosím zkontrolujte pečlivě všechna připojení a konektory. 

Pokud přesto ještě stále zůstávají nezodpovězené otázky, obratťe se prosím na lokální 
zastoupení naší firmy nebo na: 

Seba Dynatronic 
Mess- und Ortungstechnik GmbH 

Hagenuk KMT 
Kabelmesstechnik GmbH 

Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 
D - 96148 Baunach  
Telefon: +49 / 9544 / 68 – 0 
Telefax: +49 / 9544 / 22 73 

Röderaue 41 
D - 01471 Radeburg / Dresden 
Telefon: +49 / 35208 /  84 – 0 
Telefax: +49 / 35208 /  84 249 

E-Mail: sales@sebakmt.com 
http://www.sebakmt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SebaKMT 

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí být žádná část dokumentace 
kopírována nebo reprodukována jakoukoliv jinou formou. Změna informací v tomto manuálu je vyhrazena bez 
předchozího upozornění. SebaKMT neručí za technické nebo tiskovětechnické chyby nebo nedostatky v tomto 
návodu. Stejně tak nepřebírá  SebaKMT žádné záruky za škody, ať už přímé nebo nepřímé, které vzniknou z 
dodávky, výkonů nebo užití této dokumentace. 
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Záruční podmínky 

SebaKMT poskytuje kupujícímu na od ní nakoupené zboží záruku při dodržení následně 
uvedených podmínek. 

SebaKMT zaručuje, že její produkty jsou v čase dodávky bez výrobních a materiálových 
vad, které by značným způsobem snižovaly hodnotu zboží nebo jeho 
provozuschopnost. Tato záruka se nevztahuje na dodávaný software.V průběhu záruční 
doby nahradí SebaKMT vadné díly díly podle vlastního uvážení opravou nebo novými 
díly či díly s vlastnostmi dílů nových (tedy s funkčností a životností dílů nových). 

Na cásti podléhající opotrebování, žárovky, poistky, batérie a akumulátory se záruka 
nevztahuje. 

Další nároky ze záruky, především na následné škody, není možné uplatňovat. Všechny  
vadné díly, které byly v průběhu záruky vyměněny podle této záruky, zůstávají 
majetkem společnosti SebaKMT. 

Záruční nároky končí s uběhnutím lhůty 12 měsíců od data předání zboží. Záruka na 
vyměněné díly končí s uběhnutím záruční lhůty, trvá však minimálně 90 dnů, a to podle 
těchto záručních podmínek. 

Jakékoliv opravy a úpravy produktu smějí být provedeny výhradně společností 
SebaKMT nebo jejími autorizovanými servisními středisky. 

Záruka se nevztahuje na poruchy nebo škody, které vznikly v důsledku toho, že byl 
produkt vystaven podmínkám, pro které není produkt specifikován, že byl produkt 
chybně skladován, užíván, transportován, nebo pokud byl opravován, instalován nebo 
upravován v jiném, než SebouKMT autorizovaném místě. Záruka neplatí pro škody 
způsobené běžným opotřebením, vyšší mocí, válečným konfliktem nebo ve spojení se 
zařízeními a produkty třetích osob. 

Za náhradu škody v případech potřeby vylepšení, opravy nebo dodatečné dodávky ručí 
SebaKMT pouze v případě hrubé nedbalosti. Jakékoliv jiné nedbalostní nároky jsou 
vyloučeny. 

Vzhledem k tomu, že v nekterých krajinách jsou výnimky nebo omezení ze zákonních 
zárucních podmínek vylouceny, je možné, že pro tyto krajiny zde uvedené zárucní 
podmínky neplatí. 
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1 Bezpečnostní rady 

1.1 Všeobecná upozornění 

Tato příručka obsahuje základní rady pro instalaci a obsluhu přístroje. Je nezbytné, aby 
tato příručka byla používána oprávněnou osobou. Čtěte tyto pokyny pozorně. Výrobce 
není zodpovědný za škody způsobené materiálem nebo člověkem vzhledem k 
nedodržení pokynů a bezpečnostních rad poskytovaných v této příručce. 

Místní pravidla musí být dodržována! 

Důležité pokyny týkající se ochrany zaměstnanců, vybavení a technické bezpečnosti 
jsou v tomto dokumentu označeny jedním z následujících symbolů: 

Symbol Popis 

 
POZOR 

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 
nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění či 
materiální škodě. 

 

Poznámky obsahují důležité informace a užitečné tipy na provoz 
vašeho zařízení. Nedodržení může mít za následek špatné výsledky při 
měření přístrojem. 

 

Vezměte na vědomí obecně platné elektrotechnické předpisy země, ve které je zařízení 
používáno, jako i stávající vnitrostátních bezpečnostní předpisy a veškerá stávající 
interní pravidla (pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy) provozovatele. 

Originální příslušenství zajistí bezpečný provoz zařízení. Není povoleno a záruka na 
zařízení je ztracena, pokud je použito jiné než originální příslušenství společně se 
zařízením. 

Zkontrolujte obsah balení pro jeho plnost a zjištění případného viditelného poškození 
ihned po doručení. V případě viditelného poškození nesmí být zařízení v žádném 
případě uvedeno do provozu. 

Pokud něco v obsahu dodávky chybí nebo je některá část poškozena, kontaktujte 
vašeho místního obchodního zástupce. 

Opravy a servis smí provádět pouze SebaKMT nebo autorizované servisní střediska 
společnosti SebaKMT. SebaKMT doporučuje zařízení udržovat a kontrolovat jednou 
ročně v servisním středisku SebaKMT. 

SebaKMT nabízí přímou online podporu. Pro více informací kontaktuje naše servisní 
středisko. 

Přeprava lithiových baterií a zařízení, která obsahují takovéto baterie, podléhají 
předpisům na základě regulí OSN “Přeprava nebezpečného zboží“ (ST/SG/AC.10-1). 
Informujte se o požadavcích na přepravu a postupujte podle nich pří přepravě zařízení. 
 

Tento měřící systém je určen pro použití v oblasti průmyslu. Při použití v obytném 
prostředí, může způsobit poruchy jiných zařízení například rádia nebo televize. 

Provedené emise jsou v souladu s limity třídy B (obytné prostředí) a vyzařované emise v 
souladu s limity třídy A (průmyslové prostředí) podle EN 55011. Jako zařízení má být 
užito v průmyslovém prostředí v bezpečné vzdálenosti od obytných oblastí, to není v 
rozporu s užitím zařízení v obydlených oblastech. 

Bezpečnostní opatření 

Používané symboly 
v tomto manuálu 

Práce se zařízením 
SebaKMT 

Kontrola rozsahu 
dodání  

Opravy a údržba 

Speciální přepraní 
požadavky 

EMV 
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1.2 Všeobecná upozornění a varování 

 

 
POZOR 

• Při zacházení s vodou pod vysokým tlakem hrozí nebezpečí úrazu! 
Jednejte vždy rozvázně a opatrně! 

• Podmínky uvedené v technických datech nesmí být překročeny. 
• Chraňte součásti systému a nevystavujte je silným nárazům nebo 

mechanickým otřesům.  
• Všechny komponenty systému musí být pro měření v technicky 

bezvadném stavu. 
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2 Technický popis 

2.1 Funkce 

Loggery Sebalog P-3 jsou především využívány k monitorování tlaku ve vodovodních 
distribučních sítích. 

Měření tlaku vody v pravidelných intervalech umožňuje určit, zda je množství vody 
dodávané do potrubní sítě je třeba zvýšit nebo snížit, aby bylo možné udržet konstantní 
tlakové poměry v síti. Tím je zajištěno, že jsou stále plněny požadavky spotřebitelů. 
A dokonce je tak tlak v síti ohleduplnější k materiálu potrubního systému.  

Loggery jsou ve vodovodní síti připojovány k nadzemním a podzemním hydrantům Zde 
se v pravidelných intervalech provádí měření tlaku s využitím nastavitelného 
záznamového intervalu. 

Sebalog P-3 loggery připojené ke zvýšeným nádržím jsou vhodné i pro kontrolu plnění a 
měření hladiny. 

Zaznamenané naměřené hodnoty se ukládají do interní paměti loggerů a lze je kdykoliv 
vyvolat pomocí PC/laptop nebo ‘Reader-3’. Díky rádiovému přenosu není nutný přímý 
vstup do loggeru. Data mohou být čtena i během samotného procesu měření. 

Naměřená data mohou být dále vyhodnocena v počítači pomocí software 
SebaDataView-3. Zde může být dále přesně sledována a analyzována tlaková historie 
jednotlivých měrných bodů. 

Kromě standardního měření tlaku, je možné dokumentovat náhlé zvýšení nebo poklesy 
v tlaku (dále jen "tlakové rázy" viz níže). 

Pokud je funkce aktivována, logger konstantně kromě standardního měření i snímá 
úroveň tlaku v potrubí. Pokud nastane tlakový ráz, je zaznamenán a uložen do loggeru 
s přibližně 60 sekundovou následnou tlakovou historií. Každý tlakový ráz je tak celkově 
dlouhý jednu minutu. 

 

Každá náhlá změna tlaku, která se liší od dříve naměřené hodnoty alespoň o 0,4 bar je 
považována za "tlakový ráz". Vzorkovací kmitočet záznamu je 10 Hz, to znamená, že 
jsou jednotlivé měření prováděna v intervalu 0,1 sekundy. 

Použitím funkce ‘měření v reálném čase’ (siehe Seite 48) může být loggerem prováděno 
měření a zobrazení ‘na živo’ v počítači nebo v Reader-3.  

 

Standardní měření 

Měření tlakových 
 rázů 

Měření v reálném 
 čase 
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2.2 Přednosti 

Sebalog P-3 loggery uživatelům nabízí následující výhody: 
• Velká interní paměť pro vice jak 1 milion naměřených hodnot 
• Záznamový interval od 1 s do 24 h volitelné pro standardní měření 
• Vysoce přesný záznamový interval od 0,1 sekundy pro měření tlakových rázů 
• Kompaktní dizajn; logger je vhodný pro každý podzemní hydrant 
• Hliníkové pouzdro do všech povětrnostních podmínek 
• Adaptabilní na všechny typy připojení k potrubí 
• Komfortní a spolehlivá rádiová komunikace 
• Uživatelsky přívětivý software vč. databáze historických dat, s funkcí exportu a 

záznamu, zobrazení mapy (také s podporou GPS) atd. 
 

2.3 Způsoby komunikace 

Pro programování loggerů před měřením je využíván software SebaDataView-3 v 
PC/laptop. Po provedeném měření mohou být naměřená dat čtena pomocí počítače 
nebo alternativně prostřednictvím čtecího zařízení ‘Reader-3’ od společnosti SebaKMT. 

Zařízení komunikují bezdrátově pomocí krátkovlnného rádiového signálu. Tímto 
způsobem mohou být výhodně programovány a čteny loggery, které jsou nainstalovány 
na podzemní hydrant bez nutnosti otevírat hydrantový poklop, atp. Loggery nepotřebují 
žádný připojovací datové kabely. 

 

Sebalog P-3 loggery mají integrován rádiový modul. 

Ke komunikaci s loggerem, musí být k počítači připojeno rádiové rozhranníe (siehe 
Seite 11). 

 

Pro úsporu energie baterií, mohou být loggery Log P-3 rádiově ‘osloveny’ pouze 
jednou za 10 sekund. 
To znamená, že vytvoření bezdrátového spojení s loggerem před odesláním a 
čtením dat může trvat až 10 sekund.  

Tlak 
Rádio 

Reader-3 

USB 

Laptop s LOG RI rádiovým rozhranním 

LOG P-3 
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2.3.1 Log RI rádiové rozhranní 

Kompaktní rádiové rozhranní ‘Log RI’ je standardní rozhranní pro komunikaci s loggery 
Log P-3. 

 

Jednoduše připojte Log RI k USB portu počítače. Zařízení se zapíná samo. Zařízení je 
detekováno v počítači automaticky a je okamžitě připraveno k navázání rádiového 
spojení. Nejsou třeba dělat žádná další nastavení. 

Zařízení má tyto stavy LED: 

• bliká 1x červ., 1x zelená … zapínání 

• svítí modře … probíhá přenos dat 

• svítí červeně … porucha 

 
Doporučuje se vždy používat zařízení s nejnovějším firmware. Pro podrobnější 
informace se prosím obraťte na část firmware update v tomto manuálu (siehe Seite 33).  

 

2.3.2 Reader-3 použitý jako rádiové rozhranní 

Rovněž ‘Reader-3’ čtecí zařízení od SebaKMT může být použito k navázání rádiové 
komunikace. 

 

 

Připojte Reader-3 k USB portu vašeho PC prostřednictvím dokovací stanice a zapněte 
ho. Zařízení se automaticky spustí v USB módu. Je počítačem automaticky detekováno 
a okamžitě připraveno k navázání rádiové komunikace. Nejsou třeba dělat žádná další 
nastavení. Další informace naleznete v návodu k obsluze vašeho Reader-3. 

 

Stav LED 

Update 
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2.4 Technická data 

Log P-3 loggery tlaku jsou specifikovány následujícími technickými parametry: 

Parametr Hodnota 
Senzor 1 kanál senzor tlaku 

Měřící rozsah 0 … 25 bar (jiné na vyžádání) 

Max. chyba <1% 

Teoretické rozlišení 0.03%, (~0.008 bar) 

Záznamový interval 
• Standardní měření 
• Měření tlakových rázů 

 
1 s … 24 h (nastavitelný) 
0.1 s nebo 1 s (nastavitelný) 

Datový přenos obousměrné rádiové rozhranní (868 MHz) 

Displej stav LED 

Paměť 4 MB (odpovídá >1 milion naměřených hodnot) 

Napájení interní lithiová baterie 

Životnost baterie přibližně. 5 roků nebo 10 milionů naměřených 
hodnot (závisí na způsobu používání)  

Provozní teploty -20 … 70°C  (-4°F … 158°F) 

Skladovací teploty -20 … 70°C  (-4°F … 158°F) 

Rozměry (V x Š) 110 x 96 mm Ø 

Hmotnost cca. 1 kg 

Třída krytí IP68 
 
 
Log RI rádiové rozhranní je specifikováno následujícími technickými parametry: 

Parametr Hodnota 

Displej stav LED 

Rádiové rozhranní (obousměrné) 
• Frekvence 
• Vysílací výkon 
• Dosah 

 
868 MHz (913 MHz volitelné) 
1 mW  
max. 10 m (v závislosti na okolí) 

USB port USB 2.0 pro připojení k PC / laptopu 

Napájení přes USB 

Provozní teploty 0 … 40°C  (32°F … 104°F) 

Skladovací teploty 0 … 40°C  (32°F … 104°F) 

Rozměry (D x H x Š) 83 x 17 x 47 mm 

Hmotnost 50 g 

Třída krytí IP22 

 

Logger 

Log RI 
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2.5 Rozsah dodávky 

Sebalog P-3 set je dodáván s následujícím jako standard: 

Označení Popis Položka č.: 

LOG P-3 Logger tlaku (číslo závisí na sadě) 118304011 

 Matice, 6‘‘ vnitřní závit  
(číslo závisí na sadě) 

820026168 

AD  HYDRO-2 Adaptér na hydrantový klíč  
(číslo závisí na sadě) 

108301741 

 Magnet pro zapnutí a vypnutí loggeru  
(číslo závisí na sadě) 

820015167 

TB-240 Transportní box (číslo závisí na sadě) 118303892 

 Měkká pěnová vložka pro transportní box  
(číslo závisí na sadě) 

118307631 

LOG RI 1 x rádiové rozhranní pro PC / laptop 820025783 

CSW DATAVIEW-3 1 x SebaDataView-3 uživatelský software 118302210 
 
 

2.6 Zvláštní příslušenství 

K dispozici je následující zvláštní příslušenství: 

Označení Popis Položka č.: 

ES  HYDRO-2  Odvzdušňovací hadice 118303361 

 Hydrantová spojka pro Log P-3, velikost B, 
2‘‘ vnitřní závit 

820026998 

 Redukce pro Log P-3,  
2‘‘ → 1.5‘‘ vnitřní závit 

820026184 

LOG GPS externí GPS přijímač USB pro PC / laptop 820013945 

NB-8 DE Netbook Dell, HD displej, Deutsch 118302799 

NB 8 EN Netbook Dell, HD displej, English 820024436 
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3 Loggery 

3.1 Funkce 

Sebalog P-3 je data logger s integrovaným senzorem tlaku určený k monitorování tlaku 
ve vodovodních sítích. Zařízení má následující možnosti využití: 
• Standardní měření (‘monitoring’) – pravidelná měření a záznam tlaku vody v potrubí 

v nastavitelném intervalu 
• Měření tlakových rázů – registrace a záznam náhle vznikajícího kolísání tlaku 
• Měření v reálném čase – možnost provádění a sledování měření tlaku v reálném 

čase 

Loggery jsou pro měření namontovány na hydranty ve vodovodní síti. K programování 
zařízení a čtení naměřených dat je používáno PC/laptop. 

 

3.2 Dizajn 

Uvnitř každého loggeru tlaku Log P-3 se nachází senzor tlaku, interní paměť, lithiová 
baterie a rádiová anténa. 

Externí popis loggerů je následující: 

 

Prvek Popis 

 On/Off kontaktní pole  
kontaktní plocha pro zapnutí nebo vypnutí on/off zařízení pomocí magnetu  

 Stav LED 

• Bliká 1x červeně,  
3x zeleně 

… Při zapnutí 

• Bliká modrá … Logger je zapnut a je připraven k rádiové 
komunikaci  

• Svítí červeněn … Probíhá přenos dat 
• Svítí žlutě - červeně … Při vypnutí 
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Prvek Popis 

 Ozubová matice 
otočný, 6" závit, k instalaci loggerů na podzemní hydranty 

 Odvzdušňovací ventil 
šroub se šestihrannou hlavou, velikost 10 mm 

 Vodící kolíky 
k upevnění hydrantového upínacího adaptéru 

 
Na typovém štítku můžete nalézt informace o zařízení včetně identifikačního čísla (ID). 
Toto je nutné k registraci v software SebaDataView-3. 

 

3.3 Zapnutí/vypnutí - on/off 

Logger se zapíná a vypíná pomocí magnetického spínače. 

Pohybujte dodaným magnetem nad kontaktním polem On/Off . LED dioda  se 
nejprve rozsvítí červeně, poté magnet odstraňte a třikrát blikne zelená. Pokud je logger 
zapnut a připraven ke komunikaci pravidelně bliká modře. 

Pro vypnutí loggeru držte po dobu několika sekund magnet na kontaktním poli 
On/Off . LED nejprve svítí žlutě. Jakmile se rozsvítí červená, můžete magnet 
odstranit. Logger se poté vypne a LED dioda zhasne. 

 

Pro on/off přístroje je nutný relativně silný magnet. Měli byste proto vždy používat 
magnet dodaný spolu s přístrojem. 

 
 

3.4 Paměť 

Interní paměť loggeru umožňuje záznam vice než 1 milionu naměřených hodnot. 

Jakmile je dosaženo plné kapacity paměti, jsou standardně nejstarší naměřené hodnoty 
odstraněny a nahrazeny naměřenými hodnotami novými. Tato funkce ‘Nekonečná 
paměť’ může být deaktivována, když je logger programován (siehe Seite 40). 
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3.5 Napájení 

Logger Sebalog P-3 je vybaven interní lithiovou baterií. Její kapacita je teoreticky 
dostatečné pro záznam až 10 miliónů měření. 

Ve skutečnosti je životnost baterie závislá především na aktuálním používání přístroje. 
Zejména funkce ‘měření tlakových rázů’ a častá rádiová komunikace mají negativní vliv 
na životnost. 

Při čtení konfigurace loggeru pomocí software SebaDataView-3 můžete zjistit aktuální 
stav baterie.  
Chcete-li toto provést, postupujte podle kroků 1 až 4, jak jsou popsány v kapitole o 
programování loggerů (siehe Seite 39). V segmentu Stav v okně konfigurace můžete 
najít jeden z následujících údajů: 

Plná baterie … Kapacita baterie je vyšší než 20% celkového výkonu  

Baterie OK … Kapacita baterie je nižší než 20% celkového výkonu 

Kritický stav baterií … Baterie musí být vyměněna 
 
Vybité baterie nelze nabíjet. Musí být nahrazeny. 
 

 
POZOR 

Výměnu baterií smí provádět SebaKMT nebo autorizovaný servisní partner. 
V opačném případě nemůže být zaručena těsnost vůči vodě a prachu. 
Lithiové baterie jsou klasifikovány jako nebezpečný materiál. Vezměte 
prosím na vědomí příslušné právní předpisy pro přepravu zařízení. 

 
 

Životnost baterie 

Stav baterie 
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3.6 Instalace loggeru 

Logger Log P-3 logger může být namontován na podzemní a nadzemní hydranty. 
Všechny potřebné adaptéry a další vybavení jsou součástí dodávky a příslušenství 
SebaKMT. 

 

3.6.1 Montáž na podzemní hydrant 

Logger Sebalog P-3, který má být namontován na podzemní hydrant musí mít 
našroubovánu tzv. ‘ozubovou matici’ (viz obrázek). K montáži loggeru rovněž 
potřebujete ‘hydrantový upínací adaptér’: 

 

Z důvodu ochrany snímače tlaku loggeru před poškozením, doporučujeme dříve, než je 
logger připojen hydrant "odkalit" tak, aby byly odstraněny usazeniny a hrubé nečistoty. 

Chcete-li toto provést, odstraňte hydrantové víčko, otevřete ventil a použijte vodu, která 
poteče ven k "odkalení" hydrantu dokud nepoteče ven čistá voda. Poté ventil opět 
uzavřete. 

Úvod 

Příprava 

Hydrantový upínací 
adaptér 

Ozubová matice 

Log P-3 vodící kolíky 

Pryžové těsnění 
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Pro montáž loggeru Log P-3 logger na podzemní hydrant postupujte dle následujících 
kroků: 

Krok Popis 

1 Nejprve vypláchněte nečistoty a usazeniny z hydrantu, pokud to dosud nebylo 
provedeno (viz výše). 

2 Vezměte logger a stočte ozubovou matici na těle loggeru až na maximum dolů. 

3 Ujistěte se, že je odvzdušňovací ventil  zcela uzavřen. 

4 Vložte logger do hydrantu a otočte ozubovou matici směrem doprava do ozubu 
hydrantu. Ujistěte se, že je logger s pryžovým těsnícím kroužkem položen na 
plochu hydrantu. 

 

5 Umístěte na logger hydrantový upínací adaptér. 

                         
6 Umístěte na adaptér hydrantový klíč a otáčejte loggerem ve směru hodinových 

ručiček. Otáčení způsobuje, že se ozuby matice loggeru vysunují k ozubům 
matice. Současně je logger přitlačován k hydrantu. 
Opatrně otáčejte, dokud není logger pevně v hydrantu. 
 

 
POZOR 

Ujistěte se, že není logger nakloněn. 
Za žádných okolností nepoužívejte sílu. Může dojít k poškození 
zařízení. 

 

 (Pokračování na další straně) 

Postup 
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Krok Popis 

 Výsledek: Logger je namontován pro standardní měření tlaku (siehe Seite 9) bez 
doplňkového záznamu tlakových rázů. Nyní můžete ihned provést krok 10, to 
znamená otevřít hydrantový ventil. 
Ovšem, pokud je mimo standardní měření požadován i záznam tlakových rázů, 
musí být logger před měření odvzdušněn. Chcete-li toto provést, vykonejte 
následující další kroky. 

7 Otevřete odvzdušňovací ventil . 
Doporučujeme ventil pro odvzdušnění otevřít jen částečně. Běžně je dostatečné 
čtvrt otáčky. (Po jednom otočení je ventil zcela otevřen. Další otáčení 
odvzdušňovací otvor více nezvětšuje, a proto není užitečné.) 

8 Opatrně otevřete hydrantový ventil.  
Doporučujeme, otevřít hydrantový ventil pro odvzdušnění jen částečně, aby 
logger nebyl zpočátku vystaven plnému tlaku vody. 
 

 
POZOR 

Hrozí nebezpečí zranění při manipulaci s vodou pod vysokým 
tlakem! 
Vždy buďte opatrní a pečliví. 

   

Výsledek: Voda z potrubí teče přes logger. Tím je vzduch z loggeru a potrubí 
vytlačen ven. 

9 Počkejte, dokud z odvzdušňovacího ventilu nepoteče pouze voda bez vzduchu. 
Poté odvzdušňovací ventil opět uzavřete. 

Výsledek: Hydrant a logger jsou odvzdušněny. 

10 Chcete-li dokončit proces, otevřete naplno hydrantový ventil. 

 

Následující obrázek znázorňuje instalaci Log P-3 loggeru na Německý podzemní 
hydrant: 

 

Příklad instalace 
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3.6.2 Montáž na nadzemní hydranty 

Logger Log P-3 logger který má být namontován na nadzemní hydrant vyžaduje adaptér 
"storz" spojku. Takový adaptér (zobrazen na obrázku vpravo) je k dispozici jako 
příslušenství od SebaKMT. 

 

Z důvodu ochrany snímače tlaku loggeru před poškozením, doporučujeme dříve, než je 
logger připojen hydrant "odkalit" tak, aby byly odstraněny usazeniny a hrubé nečistoty. 

Chcete-li toto provést, odstraňte hydrantové víčko, otevřete ventil a použijte vodu, která 
poteče ven k "odkalení" hydrantu dokud nepoteče ven čistá voda. Poté ventil opět 
uzavřete. 

Pro montáž loggeru Log P-3 logger na nadzemní hydrant postupujte dle následujících 
kroků: 

Krok Popis 

1 Nejprve vypláchněte nečistoty a usazeniny z hydrantu, pokud to dosud nebylo 
provedeno (viz výše). 

2 Vezměte logger a na 2” závit našroubujte na něj "storz" adaptér tak, aby byly 
logger a adaptér pevně spojeny. 
 

 
POZOR 

Ujistěte se, že není adaptér během šroubování šikmo.  
Za žádných okolností byste neměli použít sílu. Jinak může dojít k 
poškození zavitu a pryžového těsnění v adaptéru. 

   

3 Pomocí adaptéru připojte logger k hydrantu. 

Výsledek: Logger je namontován pro standardní měření tlaku (siehe Seite 9) bez 
doplňkového záznamu tlakových rázů. Nyní můžete otevřít hydrantový ventil. 
Ovšem, pokud je mimo standardní měření požadován i záznam tlakových rázů, 
musí být logger před měření odvzdušněn. 

4 Pro odvzdušnění loggerů, proveďte kroky 7-10, jak je popsáno v předchozí části. 

 

Úvod 

Příprava 

Postup 
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Následující obrázek znázorňuje instalaci Log P-3 loggeru na Německý nadzemní 
hydrant: 

 

Příklad instalace 
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4 Základy software SebaDataView-3  

SebaDataView-3 (zkráceně: SDV-3) je multi-uživatelský software pro práci se zařízeními 
série Sebalog. Tato nejnovější verze umožňuje konfigurovat zařízení a číst z nich data 
měření. Naměřená data mohou být dále zobrazena pomocí různých funkcí na počítači a 
dále analyzovány. 

 

4.1 Instalace 

Chcete-li použít dodaný software, musí být splněny následující požadavky: 
• PC nebo notebook s Microsoft Windows ® XP (nebo novější) 
• Procesor Pentium (nebo ekvivalent) 
• Minimálně 1 GB RAM 
• CD-ROM mechanika 
• USB rozhraní  

Najděte programu SebaDataView na dodaném disku CD-ROM. 

Spusťte instalační soubor na disku CD-ROM a postupujte podle pokynů na obrazovce. 
Program je na pevném disku počítače ve složce C: \ Program Files \ Seba KMT \ 
SebaDataView. 

Kromě toho je ve výchozí složce Windows pro naměřená data vytvořena databáze 
měřenín (siehe Seite 35).  

Spusťte SebaDataView-3 software přes ikonu na ploše, která byla vytvořena během 
procesu instalace. Alternativně můžete tento software spustit z nabídky Start systému 
Windows. 

V úvodním okně programu si můžete vybrat svůj jazyk z rozevíracího seznamu. 

Během spouštění se zobrazí startovací okno v něm aktuální číslo verze software. Na 
www.sebakmt.com je pravidelně sdělována informace, zda je k dispozici nová verze 
SDV-3 softwaru. Chcete-li nainstalovat novou verzi, uložte soubor do počítače, spusťte 
jej a postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 

 

 

Požadavky na systém 

Nainstalujte software 

Spuštění software 

Volba jazyka 

Aktualizace software  
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4.2 Funkce a struktura 

Uživatelské rozhraní SDV-3 je založeno na základě "Microsoft Office" od verze 2007. 
Rozdělení obrazovky na tři oblasti: "panel nástrojů", "strom" a "zobrazení" zůstává beze 
změny na všech úrovních menu:  

 

Všechny příkazy a funkce jsou přístupné pomocí pásu karet známého z aplikací balíku 
MS Office od verze 2007. 

Každá série Sebalog, která může být spravována s SDV-3 má na pásu karet vlastní 
"registr". V jednotlivých "segmentech" je rejstřík všech funkcí a příkazů, které jsou 
potřebné pro práci s odpovídajícím přístrojem. 

 

Multifunkční panel 
nástrojů 

Registr 

Segment 

Strom adresářů  

Multifunkční 
panel nástrojů  

 

Oblast zobrazení 
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Vlevo v obrázku je zobrazen tzv. „strom adresářů“. Toto koresponduje se strukturou 
složek interní databáze programu. Všechny přístroje, které byly registrovány v softwaru 
na základě jejich identifikačního čísla, jsou zahrnuty do "stromu". 

Z adresářového stromu plyne následující hierarchie adresářů a 
podadresářů:

 

V ploše pro zobrazení se ukáže okno zadání a pro jednotlivé funkce.  

 

 

Strom adresářů 

Oblast zobrazení 

Hlavní adresář 

Adresář 
Zóna 

Typ přístroje 
Jednotlivé jednotky 
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4.3 Zpráva zařízení 

4.3.1 Vytvořit / vymazat složky  

Chcete-li vytvořit novou složku v adresářovém stromu, postupujte takto:  

Krok Popis  

1 Vyberte složku "SebaData" nebo jinou existující složku, tak aby nová složka byla 
přidána jako pod adresář. 

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 Klikněte do části Složka na Nový. 

4 Zadejte v okně, které se otevře, jméno a komentář k nové složky a potvrďte 
zadané informace pomocí OK. 

Výsledek: Nová složka je nyní vytvořena v databázi a zobrazí se v adresářové 
struktuře. 

 

Chcete-li odstranit složku ze stromu adresáře, postupujte takto: 

Krok Popis  

1 Označte složku.  

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 Klikněte do segmentu Složka na Vymazat. 

4 Odpovězte na bezpečnostní požadavek pomocí Ano. 

Výsledek: Složka je odstraněna z databáze softwaru. 

 

 

Odstraněním složky jsou uložená data všech zařízení, která jsou v této složce, z 
databáze ztracena. 

 

Vytvoření složky 

Smazat složku 



Základy software SebaDataView-3  

27 

4.3.2 Zónu vytvořit / vymazat 

Chcete-li vytvořit novou zónu v adresářovém stromu, postupujte takto: 

Krok Popis  

1 Označte složku, pod kterou má být nová zóna vytvořena.  

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 Klikněte do segmentu Zóna na Nový. 

4 Zadejte v okně, které se otevře, jméno a komentář pro novou zónu a volbu 
potvrďte OK. 

Výsledek: Nová zóna je nyní vytvořena v databázi a zobrazí se v adresářové 
struktuře. 

 

Chcete-li odstranit zónu ze stromu adresáře, postupujte takto: 

Krok Popis  

1 Označte zónu. 

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 Klikněte do segmentu Zóna na Vymazat. 

4 Odpovězte na bezpečnostní požadavek pomocí Ano. 

Výsledek: Zóna je odstraněna z databáze softwaru. 

 

 

Odstraněním zóny jsou všechna zařízení, která se nacházejí v této zóně, 
zbavena všech uložených dat z databáze softwaru. 

 
 

Zónu vytvořit 

Zónu smazat 
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4.3.3 Vytvoření / smazání jednoho zařízení  

Chcete-li přidat do zóny jednotlivé zařízení, např. logger, postupujte takto: 

Krok Popis  

1 Vyberte v adresářovém stromu zónu, do které má být zařízení doplněno.  

2 Otevřete v pásu karet, evidenci zařízení. 
Například: Když chcete do zóny přidat logger Log P-3, otevřete registr LogP. 

3 Klikněte do segmentu Administrace na Nový. 

4 Zadejte v okně, které se otevře, identifikační číslo přístroje a komentář k zařízení 
a potvrďte OK. 

Výsledek: Zařízení je nyní registrováno v databázi a zobrazí se v adresářové 
struktuře. 
 

 
Pokud je to nutné, lze zaregistrovat různé typy zařízení do jedné zóny. 
Jednotlivé jednotky si software automaticky rozdělí v závislosti na jejich 
typu do jednotlivých podadresářů.   

Příklad: "City" zóna obsahuje LogDX-logger a LogP:  

 

   

 

Chcete-li odebrat zařízení ze zóny, postupujte následovně: 

Krok Popis 

1 Vyberte zařízení ze stromu. 

2 Otevřete v pásu karet, evidenci zařízení. 
Například, pokud chcete vymazat logger Log P-3, otevřete registr LogP. 

3 Klikněte do segmentu Administrace na Vymazat. 

4 Odpovězte na bezpečnostní požadavek pomocí Ano. 

Výsledek: Přístroj je odstraněn se všemi uloženými daty ze zóny. Pokud je 
zařízení registrováno v jiné zóně, je zároveň odstraněno z databáze softwaru. 

 
 

Registrace zařízení 

Odstranění zařízení 
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4.4 Funkce „mapa“ 

Tento software poskytuje možnost označit umístění instalace jednotlivých zařízení v 
zóně na virtuální mapě. Tímto způsobem získáte přehled o této oblasti a používané 
zařízení.  

 

. 

4.4.1 Vytvoření mapy 

Můžete importovat libovolný obrázek (například potrubní síť) jako soubor do programu. 

Pokud má váš počítač přístup k internetu, můžete se také připojit přímo k mapám 
Internetu "Google Maps".  

Chcete-li importovat soubor s obrázkem a přiřadit ho do zóny v adresářovém stromu, 
postupujte takto: 

Krok Popis 

1 Vyberte příslušnou zónu v adresářovém stromu. 

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 Klikněte do segmentu Potrubní síť na Grafický soubor. 

4 Použijte okno, které se otevře, určete místo, odkud se má soubor s obrázkem 
importovat. Soubor musí být v jednom z formátů "bpm" nebo "jpg". 
Pak klikněte na OK. 

Výsledek: Obrazový soubor je importován do databáze softwaru a objeví se 
spolu se štítkem mapy ("mapa") v adresářovém stromu. 
Otevře se nové okno, ve kterém se zobrazí nově vytvořené mapy. 

5 Chcete-li označit místo instalace zařízení na mapě, klikněte v adresářovém 
stromu na požadované zařízení, podržte levé tlačítko myši a přetáhněte zařízení 
na požadované místo na obrazovce.  

 

Úvod 

Úvod 

Import souborů s 
obrázkem 
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Chcete-li vytvořit mapu pomocí "Google Maps" a přidat ji do zóny v adresářovém 
stromu, postupujte takto: 

Krok Popis 

1 Vyberte příslušnou zónu v adresářovém stromu.   

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 Chcete-li se připojit k "Google Maps", klikněte na segment potrubní síť na 
Google Map. 

Výsledek: Otevře se nové okno. Ukáže se známé "Google Maps" rozhraní a 
některé vstupní a ovládací panely. 
 

4 Chcete-li zobrazit konkrétní cílové oblasti, 
• Označte políčko adresa a zadejte požadovanou cílovou adresu v sousedním 

vstupním poli, nebo 
• Označte políčko Koordinovat a zadejte pomocí vstupních polí 

Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka GPS-souřadnice. 
Stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení.  

5 Využijte známých nástrojů na "Google Maps" - povrchové (pohyb, zoom, atd.), 
pro získání optimální mapy a klikněte na tlačítko OK. 

Výsledek: Vybraná mapa bude uložena jako obrazový soubor v databázi a v 
softwaru se zobrazí s potiskem mapy ("mapa") v adresářovém stromu. 
Otevře se nové okno, ve kterém se zobrazí nově vytvořené mapy. 

6 Chcete-li označit instalaci zařízení na mapě, klikněte v adresářovém stromu na 
požadované zařízení, na zařízení podržte levé tlačítko myši a "tažením" do 
požadované polohy v obraze změňte jeho polohu. 
Umístěte stejným způsobem všechna ostatní zařízení v zóně na mapě. 

 

Vytvořit kartu  
Google maps 
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4.4.2 Správa map 

Chcete-li otevřít mapu pro danou zónu, klikněte dvakrát na podadresář mapy v zóně v 
adresářovém stromu.  

Okno, ve kterém je zobrazena mapa, je tvořeno následujícím způsobem: 

 

Jednotlivé označení zařízení je dle následujícího klíče:  

 

Ikona (piktogram) ukazuje na první pohled, jaký typ přístroje je nainstalován na 
označeném místě. 

V textovém poli se zobrazí "Typ & ID číslo" nebo "komentář" (v závislosti na nastavení - 
viz dále v textu). 

Chcete-li vytvořit značku nového přístroje na mapě, klikněte na strom adresáře 
požadovaného zařízení, na vybraném zařízení podržte levé tlačítko myši a "tažením" ho 
přesuňte do požadované polohy v obrázku. 
 
Chcete-li přesunout značky přístrojů na mapě, postupujte následovně:  

Krok Popis 

1 Klikněte v menu liště na tlačítko Vybrat. 

Výsledek: Kurzor se změní z režimu „ukázat na“ na režim „vybrat“ . 

2 Vezměte požadovanou značku (podržte ji levým tlačítkem myši) a nově ji 
umístěte.  

3 Nakonec klikněte opět v liště na tlačítko Vybrat a deaktivujte režim „vybrat“ na 
režim „ukázat“. 

 

Přidání značky nového 
přístroje na mapu 

Přesun značek 

Symbol typu 
zařízení 

 

Textové pole 
 

Lišta menu 

Mapa 



 Základy software SebaDataView-3 
 

32 

Máte možnost nechat zvětšit část mapy. Postupujte takto: 

Krok Popis 

1 Klikněte v menu liště na tlačítko Zvětšit.  

Výsledek: Otevře se druhé okno „Zoom View“. 

2 Vyberte v prvním okně oblast, kterou chcete zvětšit. 
(Kliknutím na mapu, podržte levé tlačítko myši a pohybujte kurzorem napříč přes 
vybranou oblast, kterou chcete zvětšit). 

Výsledek: Vybraná oblast se zobrazí zvětšeně v druhém okně. 

Funkci zvětšení zrušíte, když zavřete druhé okno.  
 

Na liště karet v SDV-3 software se nachází v registru Adresář v segmentu Potrubní síť 
různé možnosti vzhledu mapy, tak aby zobrazení vyhovovalo vašim potřebám: 

Volba Popis 

100 % velikost zobrazené mapy je dynamicky přizpůsobena velikosti 
okna nebo zůstává statická 

Zobrazit text textové pole značky bude viditelné nebo skryté 

Zobrazit symbol piktogram značky bude viditelný nebo skrytý 

Zobrazit ID zařízení v textovém poli značky bude vedle typu zařízení zobrazeno také 
identifikační číslo (ID) přístroje 

Zobrazit komentář v textovém poli značky bude vedle typu zařízení zobrazen také 
komentář / jméno  

 

Funkce zvětšit 

Vyvolejte starší měření 
Vlastní zobrazení 
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4.5 Aktualizace firmware  

SebaKMT umožňuje pro mnoho zařízení stahování aktuálních verzí firmware z 
www.sebakmt.com. Je doporučeno firmware pravidelně aktualizovat, aby byla zajištěna 
funkčnost systémů odpovídající vývoji. Proto by obsluha měla pravidelně porovnávat 
čísla verzí firmwaru zařízení s verzemi, které jsou k dispozici na domovské stránce 
SebaKMT. 

Aktualizace firmwaru na Log P-3 se provádí pomocí SebaDataView-3. Aktualizační 
soubor je přenesen z počítače přes rádiové rozhraní.  

Chcete-li zjistit, která verze firmwaru je v současné době nainstalována v loggeru, 
můžete si přečíst konfiguraci příslušného loggeru. Verze firmwaru bude zobrazena 
v segmentu Stav konfiguračního okna (siehe Seite 40).  

 
POZOR 

Při aktualizaci firmwaru může být vnitřní paměť přístroje smazána.  
Proto se doporučuje si před aktualizací uložit všechna naměřená data. 

 

Chcete-li aktualizovat firmware jednoho nebo více zařízení, postupujte následovně: 

Krok Popis  

1 Stáhněte do svého počítače aktualizační soubor z www.sebakmt.com  

2 Otevřete SebaDataView-3 software. 

3 Klikněte na tlačítko „kapka vody“ v levém horním rohu. Vyberte v kontextovém 
menu, které se otevře, volbu Firmware update. 

Výsledek: Otevře se následující okno. 

 
4 Vyberte z rozbalovacího seznamu vlevo nahoře typ zařízení, jehož firmware se 

má aktualizovat (zde: „LogP“).  
Současně může být aktualizováno více zařízení. Avšak musí být všechny 
stejného typu - např. pouze loggery log P-3 nebo pouze loggery log N-3 atd. 
Dále musí být na levé straně seznamu uvedeny všechny přístroje, jejichž 
firmware se aktualizuje. To se provádí podle jejich ID. 

 (Pokračování na další straně) 

Úvod 

Postup 

Seznam zařízení, 
které je třeba 

aktualizovat 

Seznam zařízení, 
které byly 
aktualizovány 
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Krok Popis  

5 Klikněte v levém horním seznamu na ikonu složky , zadejte v okně, které se 
otevře identifikační číslo (ID) zařízení a potvrďte klávesou Enter na klávesnici. 
Opakujte tento postup, dokud všechna zařízení nejsou uvedena v seznamu, 
podle kterého se provede aktualizace firmwaru. 
Chcete-li odebrat zařízení ze seznamu, označte číslo nechtěného loggeru a 
klikněte v horní části seznamu na ikonu "Smazat" . 
Chcete-li změnit pozici zařízení v seznamu, zvýrazněte ID zařízení a přesuňte ho 
pomocí kláves  se šipkami nahoru nebo dolů. 

6 V levé dolní části okna Aktualizační soubor vyberte umístění souboru 
aktualizace, který jste stáhli v kroku 1 do počítače. 

Stačí kliknout na ikonu složky a zvolit pomocí Průzkumníka Windows, který se 
otevře.  

7 Klikněte na OK, aby se spustila aktualizace firmware. 

Výsledek: Aktualizační soubor je přenesen do zařízení a zde je instalován. Na 
liště pod seznamem na pravé straně se zobrazuje průběh tohoto procesu. Po 
instalaci souboru, se každé zařízení automaticky restartuje. Číslo ID úspěšně 
aktualizovaného zařízení se přepíše ze seznamu v levé části obrazovky do 
seznamu vpravo. Jakmile je aktualizace firmwaru úspěšně dokončena u všech 
zařízení, zobrazí se zpráva formou okna. 
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4.6 Nastavení systému 

V nabídce nastavení systému (System Settings) můžete provádět různá základní 
nastavení pro použití SDV-3 pro často se opakující parametry atd.  

Pro vstup do menu, klikněte v softwarovém okně na ikonu kapka vody  a pak v místní 
nabídce, která se otevře, zvolte volbu Nastaveni. Otevře se okno Předvolby. 

 

 

4.6.1 Správa umístění databáze měření 

Během instalace softwaru byla na pevném disku počítače vytvořena složka s názvem 
„data“, ve které jsou ve výchozím nastavení uložena všechna zaznamenaná data. 

V systémových nastaveních softwaru máte možnost zobrazit aktuální polohu 
naměřených dat nebo můžete nastavit jiné umístění. 

Chcete-li zobrazit aktuální polohu naměřených dat, klikněte na tlačítko 
Databáze v úložišti a dále na Otevřít. V okně Průzkumníka se otevře aktuální cílový 
adresář. (zde se jedná o již zmíněný adresář "data"). V řádku adresy je zobrazena 
přesná cílová cesta. 

Máte možnost zadat jiné umístění pro ukládání dat místo výchozí cílové složky "data". 

Označte Databáze v úložišti a zvolte Další. Potom klikněte na tlačítko Hledat a 
použijte Průzkumníka Windows, který se otevře, pro volbu nového cílového adresáře. 
Po dalším novém zapnutí softwaru jsou všechny nově uložené naměřené údaje, 
uložené v této nově zvolené složce. Všechna do té doby uložená data zůstanou v 
předchozí cílové složce. Tato stará data již nebudou z SDV-3 přístupna.  

Pokud zadáte nové umístění pro ukládání dat a chcete-li mít přístup k dříve uloženým 
datům, musíte přesunout celý předchozí cílový adresář do nového umístění. Teprve 
potom proveďte vložení, jak je popsáno výše: při volbě Další a pomocí Hledat 
nadefinování nové cílové cesty. 

 

Zobrazit místo 
 ukládání dat 

Změna místa 
ukládání dat  
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4.6.2 Uložení přihlašovacích údajů k FTP serveru a k e-mailovému účtu  

Různá zařízení Sebalog série jsou vybaveny integrovaným GSM modem. Jsou tedy 
schopni 
• zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu (např. alarmy)  
• nahrát naměřená data na FTP server 

 
Pro každý program jednotlivých zařízení musí být specifikována možnost odesílání dat 
na e-mailový účet nebo na účet FTP serveru. 
 
Máte možnost zprávy údajů, které mají být uloženy v softwaru z e-mailového účtu, jakož 
i z FTP serveru. Pro naprogramování těchto ukládajících se přicházejících dat lze 
jednoduše použít "jedno kliknutí myši" a zvolit tak do kterého příslušného vstupního pole 
mají být zahrnuty. 
 

Chcete-li definovat přístup k přicházejícím datům, postupujte takto: 

Krok Popis 

1 Otevřete na systémové liště záložku FTP.  

Výsledek: V okně se zobrazí následující vstupní maska: 

 

V části FTP nastavení najdete vstupní políčka pro přístupová data vašeho FTP 
serveru. Tyto údaje si můžete vyžádat od systémového administrátora vaší 
společnosti, od provozovatele serveru, nebo přečíst ve své FTP uživatelské 
smlouvě. 
 
V části E-Mail nastavení najdete vstupní pole pro přístupová data na emailový 
účet, který bude použit pro zasílání alarmových zpráv nebo bude provozovatelem 
považován za poštovní účet. Údaje vám budou provozovatelem poskytovatelem 
emailového účtu nebo správcem systému přiděleny. 
 
V poli jméno odesílatele, můžete zadat libovolné jméno, které bude 
následně použito k identifikaci  loggeru jako odesílatele hlášení alarmu" 

Úvod 

Postup 
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Krok Popis 

2 Klikněte na políčko Použít vlastní nastavení. 

3 Zadejte přihlašovací údaje do vstupních polí.  

4 Klikněte na OK k potvrzení dat a okno zavřete. 

Výsledek: Vstupní data jsou nyní nastálo uložena v softwaru zařízení.  
Při programování zařízení se objeví při odpovídajících krocích políčko v 
zadávacím prostoru, které umožňuje vložení uložených přihlašovacích údajů. 

 

 

Teprve když je toto políčko Použít vlastní nastavení aktivováno, máte později 
při programování možnost získat přístup k přihlašovacím údajům k FTP serveru a 
emailovému účtu. 
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude uživateli místo toho nabídnuto k použití 
demo FTP server a / nebo demo emailový účet SebaKMT. 
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5 Práce s loggery Log P-3 

5.1 Programování loggerů 

Před začátkem měření musí být každý logger Log P-3 naprogramován. V tomto 
procesu, je zařízení opatřeno důležitými parametry pro měření. 

Požadované nastavení se provádí pomocí software SDV-3 a poté je bezdrátově 
přeneseno z počítače do loggeru. 

U loggeru, který chcete naprogramovat, musí být splněny následující podmínky: 
• Odpovídající logger musí být registrován v software.  
• K počítači musí být připojeno jako rádiové rozhranní Log RI nebo Reader-3. 
• Logger musí být v rádiovém dosahu počítače a musí být zapnut.  

Při programování loggeru Log P-3, postupujte následovně: 

Krok Popis 

1 Zvolte odpovídající logger ve stromovém adresáři v software SDV-3.  

2 Otevřete záložku LogP na multifunkčním panelu. 

3 Klikněte na Programovat v segmentu Komunikace. 

Výsledek: Otevře se úvodní okno pro programování loggerů Log P-3. 
(Podrobnější informace o tomto konfiguračním okně naleznete níže.) 

4 Pokud byl logger v software SDV-3 nově vytvořen, nejsou k dispozici v rámci 
zobrazení žádná tlačítka nebo akční pole s výjimkou tlačítka ‘Číst’. Nejprve musí 
být přečtena aktuální konfigurace. 
Klikněte na Číst. 

Výsledek: Mezi počítačem a loggerem je aktivována rádiová komunikace. Do 
počítače se přenese aktuální konfigurace loggeru. Po skončení přenosu se 
zobrazí konfigurační data v konfiguračním okně v PC. 

5 Proveďte nastavení, kterým má být logger pro nadcházející měření 
přeprogramován. 

6 Pro ukončení celého procesu klikněte na Programovat. 

Výsledek: Do loggeru jsou přenesena konfigurační data. Současně je 
synchronizovány systémový čas loggeru s časem v počítači. 
Po dokončení přenosu dat, se zobrazí se na displeji příslušná zpráva. 

 

 

Po naprogramování logger nevypínejte. 
Po opětovném zapnutí již nemusí být správný systémový čas zařízení. Logger by 
musel být přeprogramován. 

 
Poté, co byl naprogramován, může být logger nainstalován do sítě (siehe Seite 18) 
pokud se tak již nestalo.  

V naprogramovaném časovém okamžiku, začne logger měření tlaku. 

Úvod 

Podmínky 

Postup 
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5.2 Podrobnosti týkající se konfiguračního okna 

Následující obrázek ukazuje konfigurační dialog loggerů Log P-3: 

 

V následující tabulce naleznete vysvětlení jednotlivých segmentů na obrazovce: 

Segment Parametr 

Záznamový 
interval 

V rozevíracím seznamu vyberte intervaly, ve kterých má být 
provedeno a zaznamenáno měření tlaku.  

Jednotky V rozevíracím seznamu vyberte jednotky pro zaznamenávané 
hodnoty. 

Režim paměti Nekonečná paměť zaškrtávací políčko 
Zde můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci nekonečná paměť. 
Vysvětlení: V loggeru může být uloženo více než 1 milion záznamů 
standardního měření tlaku. 
Pokud je aktivována funkce nekonečná paměť, nejstarší naměřené 
hodnoty měření tlaku jsou vymazány, aby vytvořily místo pro nová 
měření, jakmile je paměť loggerů zaplněna. 
Pokud není funkce nekonečná paměť aktivována a jakmile je 
zaplněna paměť, nejsou žádná budoucí měření uložena.  

Záznam Zaškrtávací políčko Zaznamenat tlakové rázy 
Zde si můžete nastavit, zda náhlé kolísání tlaku, známé jako tlakové 
rázy (siehe Seite 9), se mají zaznamenat spolu se standardním 
měřením.  
 
Zadávací pole Prahová hodnota 
Pomocí zadávacího pole na pravé straně zaškrtávacího políčka, je 
možné specifikovat, o kolik se naměřená hodnota musí lišit od 
předchozí hodnoty, tak aby ji bylo možno klasifikovat jako kolísání 
tlaku ‘tlakový ráz’. 

Příklad: Pokud je nastaveno ‘0.5’, Záznam tlakového rázu začne, 
jakmile je naměřená hodnota min. 0.5 bar vyšší nebo nižší než 
hodnota předchozí.  
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Segment Parametr 

 Zaškrtávací políčko Vysoké rozlišení 
Zde je možné definovat, jaký by měla být použit záznamový interval 
na 60 sekund záznamu tlakového rázu: 
• zaškrtávací políčko neoznačeno: záznamový interval 1 sec 
• zaškrtávací políčko označeno: záznamový interval 0,1 sec 

Krátký 0,1 sec interval umožňuje podrobnější záznam. 
 

 

Vezměte prosím na vědomí, že vysoké rozlišení záznamu 
tlakových rázů vyžaduje více energie, a proto má výrazně 
negativní dopad na životnost baterie loggeru. 

 
Celkově je možné v loggeru uložit 100 záznamů tlakových rázů. Poté 
jsou nejstarší záznamy odstraněny a přepsány záznamy novými.  
Zaškrtávací políčko Nekonečná paměť v segmentu Režim paměti 
(viz výše) nemá žádný efekt na ukládání tlakových rázů.  
 

 Čas startu (datum a čas) 
Zadejte čas, ve kterém má logger spustit záznam měření. 
Pokud kliknete na Aktuální čas, zadá se aktuální systémový čas a 
datum z počítače. 
 
Datum ukončení záznamu (datum a čas) 
Zde mate možnost zadat datum a čas, kdy má být měření ukončeno. 
Pro to zvolte zaškrtávací políčko Aktivováno a zadejte požadované 
datum a čas. 
Pokud nestanovíte koncový čas, probíhá měření, dokud není logger 
vypnut nebo přeprogramován. 

Stav Zde jsou zobrazena nejdůležitější systémová data loggeru. Tato data 
se vztahují k okamžiku posledního odečtu údajů. 

Komentář V případě potřeby zde můžete změnit komentář loggeru. 
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5.3 Čtení naměřených dat 

Jakmile začalo měření, instalovaný logger Log P-3 logger pokračuje v měření, dokud 
není vypnut nebo přeprogramován. 

Zaznamenaná měření je možné číst pomocí software SDV-3. 

Naměřené hodnoty mohou být z loggeru vyvolány čtecím zařízením Reader-3 a později 
přeneseny do počítače. Více informací o Reader-3 můžete najít v jeho uživatelské 
příručce. 

Aby bylo možné používat počítač ke čtení zaznamenaných měření z loggeru Log P-3, 
musí být splněny následující podmínky: 
• V software musí být registrován odpovídající logger.  
• K počítači musí byt připojeno rádiové rozhranní Log RI nebo Reader-3.  
• Logger se musí nacházet v rádiovém dosahu počítače a musí být zapnut. 

Při čtení naměřených dat z loggeru Log P-3 logger pomocí počítače, postupujte 
následovně: 

Krok Popis 

1 Zvolte odpovídající logger ve stromovém adresáři v software SDV-3.  

2 Otevřete záložku LogP na multifunkčním panelu. 

3 Klikněte na Číst v segmentu Naměřená data. 

Výsledek: Otevře se následující okno. 

 

4 Použijte zaškrtávací políčka pro rozhodnutí, která měření chcete z loggeru 
přečíst. 
• Zaškrtávací políčko Číst všechna data  

Pokud je aktivováno toto zaškrtávací políčko, jsou přečtena všechna 
standardní měření tlaku uložená v loggeru. 
Pokud je toto zaškrtávací políčko deaktivováno, jsou přečtena standardní 
měření tlaku uložená v loggeru od posledního odečtu. 

• zaškrtávací políčko Načíst tlakové rázy 
Pokud je aktivováno toto zaškrtávací políčko, jsou načteny mimo 
standardního měření tlaku i záznamy náhlých výkyvů tlaku (tlakové rázy).  

5 Klikněte na Start. 

Výsledek: Spustí se přenos dat z loggeru do počítače. Bargraf na obrazovce 
zobrazuje průběh přenosu. 
Jakmile je přenos kompletní, otevře se automaticky okno pro zobrazení 
naměřených dat (siehe Seite 45). 
Data můžete zobrazit dvoj-klikem na příslušný logger ve stromovém adresáři. 

 

Úvod 

Podmínky 

Postup 
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5.4 Správa uložených naměřených dat 

V databázi softwaru, lze uložit pro každý logger velké množství záznamů naměřených 
dat. 

Všechny záznamy naměřených dat z loggeru můžete zobrazit ze seznamu. Postupujte 
následovně: 

Krok Popis 

1 Zvolte odpovídající logger ve stromovém adresáři v software SDV-3. 

2 Otevřete záložku LogP na multifunkčním panelu. 

3 Klikněte na Zobrazit data v segmentu Naměřená data. 

Výsledek: Otevře se nové okno. Zobrazí se seznam záznamů naměřených dat z 
loggeru (viz obrázek). 
Pokud je pro logger uložen pouze jeden datový záznam měření, ihned se zobrazí 
okno pro zobrazení naměřených dat místo seznamu dat měření. 

 
Okno obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny všechny záznamy naměřených dat 
loggeru uložené v této databázi softwaru. Zde jsou výsledky standardního měření tlaku 
(a a bez tlakových rázů), ale také záznamy z měření v reálném čase. 

 

 

 

Pokud to není z komentáře zřejmé, zda je datový záznam standardním měřením 
nebo měřením v reálném čase, může pomoci následující: 
• Dlouhá doba měření a dlouhý záznamový interval → standardní měření 
• Krátká doba měření a jednosekundový záznamový interval → měření v 

reálném čase 

 

Náhled 

2 sloupec: start záznamu 

3 sloupec: konec záznamu 

4 sloupec: záznamový interval  
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Pomocí tlačítek v dolní části okna můžete vyvolat a spravovat jednotlivé naměřené 
datové záznamy. 

Vyberte příslušný řádek v seznamu a klepněte na požadované tlačítko: 

Zobrazit … Jsou zobrazena naměřená data. 

Upravit … Otevře se okno, které může být použito k úpravě textu komentáře k 
tomuto měření. 

Vymazat … Datový záznam je vymazán z databáze software. Odpověď na 
žádost o potvrzení Ano. 

 

 

Funkce 
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5.5 Zobrazení naměřených dat 

5.5.1 Vyvolání starších naměřených dat 

Pro vyvolání naposledy uložených údajů z měření loggeru, poklepejte na tento logger ve 
stromovém adresáři software. Otevře se okno se zobrazením naměřených dat (viz níže). 

Pro vyvolání výsledků konkrétního měření, postupujte následovně: 

Krok Popis 

1 Zvolte odpovídající logger ve stromovém adresáři. 

2 Otevřete záložku LogP na multifunkčním panelu. 

3 Klikněte na Zobrazit data v segmentu Naměřená data. 

Výsledek: Otevře se okno pro správu naměřených dat (siehe Seite 43). 
(Pokud je uložen u loggeru pouze jeden datový záznam měření, toto okno se 
nezobrazí. Místo toho se ihned zobrazí naměřená data.) 

4 Vyberte požadovaný datový záznam v seznamu a klikněte na tlačítko Zobrazit.  

Výsledek: Zobrazí se naměřená data. 

 

Následující obrázek ukazuje okno pro zobrazování naměřených dat: 

 

V horním grafu, se zobrazí úplná křivka celého měření. 

Spodní diagram se používá pro zobrazení zvětšených podoblastí naměřené křivky 
(známe jako ‘ZoomView’ – viz dále).  

Byly-li mimo standardního měření zaznamenány i tlakové rázy, mohou být vyvolány 
pomocí rozevíracího seznamu na samém vrcholu na obrazovce a zobrazí se v dolním 
grafu. 

Osa X odpovídá chronologickému pořadí měření. Osa Y odpovídá naměřenému tlaku v 
barech. 

V modrém informačním okně vpravo můžete nalézt nejdůležitější klíčové informace z 
měření. Informace se výlučně vztahují k části měření, které je aktuálně zobrazeno ve 
spodním grafu. 

Vyvolání nejnovějšího 
měření 

Vyvolání konkrétního 
měření 

Náhled 
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Máte následující možnosti zobrazení zvětšené i celkové neměřené křivky: 
• Volný výběr části křivky 

Zvolte požadovanou oblast měřené křivky v horním diagramu. Chcete-li toto 
provést, klikněte na místo v diagramu, podržte levé tlačítko myši a posuňte kurzor 
šikmo přes příslušnou oblast. Zvolená oblast se zobrazí v dolní části diagramu. 
Pokud kliknete na barevný prostor, který byl zvolen, a podržíte levé tlačítko myši, 
můžete volně výběrem v horním diagramu pohybovat. Tato funkce je praktická 
pro použití jako ‘lupa’. 

• Volba časové rámce ze seznamu 
Pomocí rozevíracího seznamu vpravo vedle diagramu, můžete omezit časový 
rámec zobrazené oblasti na měsíc, týden, den nebo hodinu.  

 
Pomocí kolečka myši (je-li k dispozici), se můžete posouvat ve schématu podél os 
(horní graf): 
• Kolečko myši … Pohyb po ose X 
• Tlačítko Shift + kolečko myši … Pohyb po ose Y 

 
Po klinknutí na pravé tlačítko myši v zobrazeném grafu (spodní graf) se otevře 
kontextové menu. Je zde řada dalších funkcí pro práci v grafu:  

Funkce Popis 

Zvětšit Tuto funkci můžete použít pro zvětšení zvolené oblasti v grafu.  
Symbol kurzoru se změní z  na . Klikněte na levé tlačítko myši, tlačítko 
podržte a veďte kurzor požadovanou oblastí. 

Pohyb Pomocí této funkce můžete uchopit a posunout zobrazenou oblast měření.  
Kurzor se změní z  na . Klikněte levým tlačítkem myši v grafu, tlačítko 
podržte a volně pohybujte výřezem obrazu ve všech směrech. 

Vybrat Tento příkaz můžete použít pro ukončení funkcí Zvětšit a Pohyb.  

Měření Tuto funkci můžete použít k zobrazení časového rozpětí a tlakových rozdílů 
mezi libovolnými dvěma body v zobrazení naměřené křivky. 
Levým tlačítkem myši klikněte v grafu do požadovaného bodu, tlačítko držte 
a pohybujte kurzorem na odpovídající koncový bod. Zobrazí se časové 
rozpětí mezi těmito dvěma body. 

Vložit 
štítek 

Tuto funkci můžete použít k vytvoření textového pole (štítku) v grafu. Toto 
pole může být použito pro doplňkový komentář jakéhokoliv bodu v grafu. 
Štítky zůstanou uloženy i po uzavření zobrazení grafu. 

Úprava textu … Klikněte dvojitě na textové pole – vložte text – klikněte 
jednou mimo pole 

Pohyb štítku … Klikněte jednou na textové pole – potom ‘na něj chytněte’ 
(klikněte na něj a držte levé tlačítko myši) a přesuňte jej 
tam, kam byste chtěli 

Výmaz štítku … Klikněte jednou na textové pole – potom stiskněte tlačítko 
‘Delete’ na vaší klávesnici 

Tisk Tuto funkci můžete použít pro tisk zobrazeného grafu. 

Reset Pomocí této funkce obnovíte graf zpět, tak jak bylo na začátku. 
 
 

Volba oblasti zvětšení 

Pohyb grafu 

Ostatní funkce 
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5.5.2 Zobrazení tlakových rázů 

Budou-li mimo standardního měření tlaku zaznamenávány i tlakové , uvidíte je v 
rozevíracím seznamu na samém vrcholu v zobrazeném okně. V tomto seznamu jsou 
všechny zaznamenané tlakové rázy. 

Chcete-li zobrazit jednominutový záznam individuálního kolísání tlaku, klikněte na 
požadovaný záznam časového bodu v tomto seznamu. V dolní části diagramu se 
zobrazí odpovídající křivka měření. 

 

Nástroji popsanými výše můžete zobrazit záznam podrobněji a provést jeho analýzu 
(siehe Seite 46). 

Pro návrat do standardního zobrazení naměřených hodnot, klepněte v rozbalovacím 
seznamu na položku Přehled. 
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5.6 Provedení měření v reálném čase 

Použitím funkce ‘Měření v reálném čase’ můžete provést měření tlaku a současně 
sledovat jeho průběh na počítači.  

Měření v reálném čase může být například užitečné při kontrole, zda jsou úseky potrubí 
těsná nebo potvrdit výsledky jiných měřících přístrojů. 

Aby bylo možné provést měření v reálném čase, musí být splněny následující podmínky: 
• Potřebujete přenosný počítač se software SDV-3. 
• V software musí být registrován odpovídající logger.  
• K počítači musí být připojeno rádiové rozhranní Log RI nebo Reader-3. 
• Logger se musí nacházet v rádiovém dosahu počítače a musí být zapnut. 

K provedení měření v reálném čase postupujte následovně: 

Krok Popis 

1 Na odpovídající hydrant nainstalujte logger který je zapnut a nenaprogramován. 
Můžete také provést měření v reálném čase s loggerem, který je již nainstalován 
a v současné době provádí standardní měření. Standardní měření není ovlivněno 
měřením v reálném čase a nadále běží paralelně. 

2 Zvolte odpovídající logger ve stromovém adresáři v software SDV-3. 

3 Otevřete záložku LogP na multifunkčním panelu. 

4 Klikněte na Měření v reálném čase v segmentu Komunikace. 

5 Výsledek: Vytvoří se spojení s loggerem. Bargraf na obrazovce zobrazuje 
průběh. 
Začne měření v reálném čase. Otevře se okno, ve kterém je měření zobrazeno v 
grafu jako průběžně aktualizovaná křivka.  

6 Pro ukončení měření v reálném čase, klikněte tlačítko Stop v multifunkčním 
panelu v segmentu Řízení. 

Výsledek: Otevře se okno. Zde budete dotázáni, zda chcete uložit měření v 
reálném čase, která byla právě prováděné do databáze softwaru. 
Pokud odpovíte na otázku Ano, můžete data z tohoto měření kdykoliv vyvolat 
(siehe Seite 45). 
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