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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. 

Firma poskytuje v souladu se zněním § 429 a násl. zákona č.513/1991 Sb. - Obchodní 
zákoník, záruční dobu 12 měsíců od data dodání zboží kupujícímu na materiálové a 
výrobní vady. Veškeré záruční opravy musí být provedeny autorizovanou servisní 
opravnou. Předpokladem pro uznání reklamace z důvodu vady zboží je, že kupující 
informuje o vadách zboží bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vady vzniklé 
dopravou, musí být reklamovány nejpozději do 10 dnů po dodání  

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 podle vlastního uvážení opravou nebo 
novými díly, či díly s vlastnostmi dílů nových (tedy s funkčností a životností dílů nových). 

Na části podléhající opotřebování, žárovky, pojistky, baterie 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. 

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, tzn., že byl produkt 
chybně skladován, užíván, transportován, nebo pokud byl opravován, instalován nebo 
upravován v jiném, než SebaKMT autorizovaném místě. Záruka neplatí pro škody 
způsobené běžným opotřebením, vyšší mocí, válečným konfliktem nebo ve spojení se 
zařízeními a produkty třetích osob. 
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1 Bezpečnostní pokyny 

1.1 Všeobecná upozornění a varování 

 

• Při práci s vodou pod vysokým tlakem existuje nebezpečí úrazu! Vždy 
buďte obezřetní a opatrní. 

• Pokud pracujete v rozvodech pitné vody, platí zvláštní hygienické 
požadavky. Věnujte pozornost příslušným pravidlům a předpisům. 

• Chraňte zařízení / systémové komponenty nebo jejich části / před 
silnými nárazy nebo mechanickým poškození. 

• Limity uvedené v technických datech nesmí být překročeny. 
• Pro měření musí být přístroj / systém v technicky bezvadném stavu. 

 
 

1.2 Všeobecné poznámky 

Tento návod obsahuje základní pokyny pro uvedení do provozu a provoz přístroje / 
systému. Z tohoto důvodu je důležité zajistit, aby byl návod k použití pro autorizovanou 
a vyškolenou obsluhu vždy k dispozici. Je třeba si návod k obsluze důkladně přečíst. 
Výrobce není odpovědný za škody na materiálu nebo lidech v důsledku nedodržení 
pokynů a bezpečnostních rad uvedených v tomto návodu. 

Rovněž musí být dodržovány lokálně platné předpisy! 

V tomto návodu a na samotném výrobku, jsou použity následující výstražná slova a 
symboly: 

Výstražné slovo / 
symbol 

Popis 

POZOR Označuje potenciální nebezpečí, které může mít za následek lehké 
nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete. 

POZNÁMKA Označuje potenciální nebezpečí, které může mí za následek 
hmotnou škodu, pokud se mu nevyhnete. 

 

Slouží ke zdůraznění upozornění a bezpečnostní pokyny. 
Je používán jako varovný štítek na výrobku k upozornění na 
potenciální nebezpečí, kterého je třeba se vyvarovat dodržováním 
pokynů v návodu. 

 

Slouží ke zdůraznění důležitých informací užitečných rad při obsluze 
zařízení/systému. Jejich nedodržení může vést k nesprávným 
výsledkům měření. 

 
Ihned po přijetí zboží zkontrolujte obsah balení z hlediska úplnosti a viditelného 
poškození. V případě viditelného poškození, nesmí být přístroj za žádných okolností 
uveden do provozu. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte vašeho místního 
obchodního zástupce. 

Je důležité dodržovat všeobecně platné elektrotechnické předpisy země, ve které bude 
zařízení instalováno a provozováno, jakož i aktuální národní předpisy o prevenci nehod 
a interní směrnice společnosti (pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy). 

Používejte pouze originální příslušenství, aby byla zaručena bezpečnost systému a 
spolehlivost provozu. Používání jiných součástí není povoleno a má za následek 
zrušení platnosti záruky. 

Bezpečnostní opatření 

Značení 
bezpečnostních 

pokynů 

Zkontrolujte obsah 

Práce s přístroji od 
společnosti SebaKMT 
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Opravy a údržba musí být prováděna u SebaKMT nebo u autorizovaných servisních 
partnerů s použitím pouze originálních náhradních dílů. SebaKMT doporučuje jednou za 
rok nechat v servisním středisku SebaKMT zařízení zkontrolovat a provést údržbu. 

SebaKMT rovněž nabízí svým zákazníkům servis na místě. V případě potřeby se 
obraťte se na servisní středisko. 

Lithiové baterie přístrojů jsou nebezpečným zbožím. Přeprava samotných baterií a 
zařízení, které tyto baterie obsahují, podléhá předpisům na základě OSN vydaných 
vzorových předpisů “Přeprava nebezpečného zboží” (ST/SG/AC.10-1). 
Informujte se o požadavcích na přepravu a při odeslání zařízení postupujte podle nich. 
Tento přístroj je určen pro průmyslové použití. Při použití doma, by to mohl způsobit 
rušení jiným zařízením, jako je rádio nebo televize. 

Úroveň rušení z vedení vyhovuje limitní křivce B (obytná plocha), úroveň záření je v 
souladu s limitní křivkou A (průmyslová oblast) podle normy EN 55011. Vzhledem k 
tomu, že jsou obytné prostory dostatečně daleko od plánovaného prostoru práce 
(průmyslová oblast), zařízení v obytných oblastech nebudou rušena. 

 

 

 

Opravy a údržba 

Zvláštní přepravní 
požadavky 

Elektromagnetické 
záření 
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2 Technický popis 

2.1 Funkce 

Loggery Sebalog P-3 mini 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.  

Tyto loggery lze připojit pomocí tlakové hadice a odpovídajícího adaptéru do potrubní 
sítě. Zde se v pravidelných intervalech provádí měření tlaku s využitím nastavitelného 
záznamového intervalu. 

Sebalog P-3 mini loggery připojené k vyvýšeným nádržím jsou vhodné i pro kontrolu 
naplnění 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. 

 

„Tlakový ráz“ je každá náhlá změna tlaku, při které se tlak zvýší nebo klesne, během 
jedné sekundy, minimálně na naprogramovanou hodnotu. Vzorkovací frekvence 
záznamu je, v závislosti na naprogramování, 10 Hz nebo 1 Hz, tj. jednotlivé záznamy 
jsou prováděny s odstupem 0,1 nebo 1 sekunda.   

Použitím funkce ‘měření v reálném čase’ 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 mini 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 
• 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 mini loggery mají integrován rádiový modul. 

Ke komunikaci s loggerem, musí být k počítači připojeno rádiové rozhraní (viz další 
oddíl). 

 

Pro úsporu energie baterií, mohou být loggery 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.  

Rádio 

Reader-3 

USB 

Laptop s LOG RI rádiovým rozhranním 

LOG P-3 mini 

Tlak 
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2.3.1 Log RI nebo Log RI+ použito jako rádiové rozhraní 

Kompaktní rádiové rozhraní „Log RI“ je standardní rozhraní pro komunikaci s přístroji 
řady Sebalog.  

 

Rádiové rozhraní „Log RI+“ je k dispozici jako příslušenství u SebaKMT. V porovnání se 
zařízením Log RI, má výkonnější rádiový modul, který umožňuje delší rádiový dosah.  

 

Jednoduše připojte Log RI / 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.  

 

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. 

 

Log RI 

Log RI+ 

Stav LED 

Update 
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2.4 Technická data 

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

Parametr Hodnota 
Senzor 1 kanál senzor tlaku 

Měřící rozsah 0 … 25 bar  

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  

Skladovací teploty -20 … 70°C  

Rozměry (V x Š) 120 x 63 mm Ø 

Hmotnost cca. 365 kg 

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

Parametr Hodnota 

Displej stav LED 

Rádiové rozhranní (obousměrné) 
• Dosah 
• Frekvence 

 
max. 10 m (v závislosti na okolí) 
868 MHz (913 / 916 MHz volitelné) 

USB port USB 2.0 pro připojení k PC / laptopu 

Napájení přes USB 

Provozní teploty -10 … 40°C   

Skladovací teploty -10 … 40°C   

Rozměry (D x H x Š) 83 x 17 x 47 mm 

Hmotnost 50 g 

Třída krytí IP52 

 

Logger 

Log RI 
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Log RI+ rádiové rozhranní je specifikováno následujícími technickými parametry: 

Parametr Hodnota 

Displej stav LED 

Rádiové rozhranní (obousměrné) 
• Dosah 
• Frekvence 

 
velmi závislý na okolí 
868 MHz (913 / 916 MHz volitelné) 

USB port USB 2.0 pro připojení k PC / laptopu 

Napájení přes USB 

Provozní teploty -20 … 50°C   

Skladovací teploty -20 … 70°C   

Rozměry (D x H x Š) 70 x 60 x 116 mm 

Hmotnost cca. 140 g  

 

 

Log RI+ 
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2.5 Rozsah dodávky 

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

Označení Popis Položka č.: 

LOG P-3 mini 1 x Logger tlaku s interní rádiovým modulem 
  LOG P-3-MINI-868 (868 MHz)  
  LOG P-3-MINI-913 (913 MHz) 
  LOG P-3-MINI-916 (916 MHz) 

 
1004701 
1004782 
1004781 

Tlaková hadice Tlaková hadice, max. 35 bar, 0,5 m 
(Rychlospojka NW 5, objímka - trn) 

128310977 

 1 x magnet pro zapnutí a vypnutí loggeru  820015167 

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

2.6 Zvláštní příslušenství 

K dispozici je následující zvláštní příslušenství: 

Označení Popis Položka č.: 

 Tlaková hadice, max. 35 bar, 2 m 
(Rychlospojka NW 5 objímka 1/4'' vnější závit) 

118304220 

LOG RI Rádiové rozhraní PC/Laptop 
  LOG RI  (868 MHz)  
  LOG RI-M  (913 MHz)  
  LOG RI-916  (916 MHz) 

 
820025783 
118307697 
1004347 

LOG RI-PLUS Rádiové rozhraní se zvýšeným bezdrátovým 
dosahem 
  LOG RI-PLUS  (868 MHz)  
  LOG RI-PLUS-913 (913 MHz)  
  LOG RI-PLUS-916 (916 MHz) 

 
 
138316100 
1005440 
1005441 

 Externí GPS-přijímač pro PC / Laptop, USB 820013945 

NB-8-W7-DE Netbook Dell, HD Display, Deutsch 118302799 

NB-4-W7-EN Netbook Dell, HD Display, Englisch 820024436 
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3 Loggery 

3.1 Funkce 

Sebalog P-3 mini 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 

Logger je připojen při měření ke standardnímu přístupovému bodu potrubní sítě (např. 
hydrantu) pomocí tlakové hadice a vhodného adaptéru. K programování zařízení a čtení 
naměřených dat je používáno PC/laptop. 

 

3.2 Dizajn 

Uvnitř každého loggeru tlaku Log P-3 mini 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 1 x červeně, 3 x zeleně … při zapnutí 
• bliká pravidelně modře … logger je zapnut a připraven k 

přenosu 
• svítí modře … probíhá přenos dat 
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Prvek Popis 

 Připojení tlakové hadice  
Rychlospojka NW 5  

 
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. 
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3.5 Instalace loggeru 

Logger se připojuje přes rychlospojku . Na potrubí nebo jiný měřený objekt se připojí 
pomocí tlakové hadice a dopovídajícího adaptéru. 

 

Odpovídají tlaková hadice je součástí dodávky. Tato má na jednom konci odpovídající 
rychlospojku (NW 5) a na druhém konci šroubení s 1/4'' vnějším závitem.  

Propojte hadici s loggerem. Musí být cítit a slyšet zaklapnutí spojky. Připojte druhý 
konec hadice k potrubí nebo měřenému objektu.  

Předtím, než opět hadici od logeru odpojíte, ujistěte se, že je potrubí uzavřeno a bez 
tlaku. Při rozpojování hadice a loggeru posuňte pojistný kroužek spojky dozadu a 
stáhněte hadici ze spoje dolů. Nepoužívejte žádné násilí. 

 
POZOR 

Při manipulaci pod vysokým tlakem vody může dojít ke zranění!  
Vždy jednejte obezřetně a opatrně!  
Při práci v rozvodech pitné vody platí zvláštní hygienické podmínky. 
Dodržujte příslušné normy a předpisy. 

 
 

3.6 Napájení 

Logger Sebalog P-3 mini 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. 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.  

Úvod 

Vytvoření spojení / 
rozpojení 

Životnost baterie 

Stav baterie 

Potrubní síť nebo 
měřený objekt 

Adaptér 

Tlaková hadice 

Logger 
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POZNÁMKA 

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. 
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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 Funkce a struktura 

Uživatelské rozhraní SDV-3 je založeno na principu "Microsoft Office" 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 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 

Registry 

Segmenty 

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 pro jednotlivé funkce.  

 

4.2 Instalace 

Chcete-li použít dodaný software, musí být splněny následující požadavky: 
• PC nebo notebook s Microsoft Windows ® XP (nebo novější) 
• Procesor Pentium IV (nebo ekvivalent) 
• Minimálně 2 GB RAM 
• USB rozhraní  
• CD-ROM mechanika 

 
Najděte program 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 
měření.  

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.  

Strom adresářů 

Oblast zobrazení 

Požadavky na systém 

Nainstalujte software 

Spuštění software 

Volba jazyka 

Aktualizace software 

Hlavní adresář 

Adresář 

Zóna 

Typ přístroje 
Jednotlivá zařízení 

Skupina 
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4.3 Správa 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 složce 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. 

 
 

4.3.2 Vytvořit / vymazat zóny 

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. 

 

Vytvořit složku 

Smazat složku 

Vytvořit zónu 
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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. 

 
 

4.3.3 Vytvořit / vymazat skupiny 

Chcete-li vytvořit novou skupinu v adresářovém stromu, postupujte následovně: 

Krok Popis  

1 Označte zónu v adresářovém stromu, ve kterém by měla být skupina vytvořena.  

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 V segmentu Skupina klikněte na Nový. 

4 V okně, které se otevře, zadejte Jméno a Komentář pro novou skupinu a 
potvrďte stiskem OK. 

Výsledek: V databázi se vytvoří nová skupina a objeví se v adresářovém stromu. 

 

Chcete-li odstranit skupinu z adresářového stromu, postupujte následovně: 

Krok Popis  

1 Označte skupinu, která má být odstraněna. 

2 Otevřete v pásu karet registr Adresář. 

3 V segmentu Skupina klikněte na Vymazat. 

4 Na bezpečnostní dotaz odpovězte Ano.  

Výsledek: Odpovídající skupina je z adresářového stromu odstraněna. 

 

 

Pokud se vymaže skupina, jsou také vymazána všechna přiřazená zařízení a 
všechna jejich nasbíraná data. 

 

 

Smazat zónu 

Vytvořit skupinu 

Smazat skupinu 
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4.3.4 Vytvoření / smazání jednoho zařízení  

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

Krok Popis  

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

2 Na multifunkčním panelu otevřete registr LogP.  

3 Klikněte do segmentu Administrace na Nový. 

4 V okně, které se otevře, zadejte Identifikační číslo (ID) zařízení nebo použijte 
funkci  "Automatická detekce" (vice informací naleznete dále v textu).  
Dále pak přidejte komentář pro nové zařízení, nebo pokud je třeba změňte na 
automaticky vytvořit.  
Pro přidání zařízení do skupiny klikněte na OK. 

Výsledek: Zařízení je nyní registrováno v databázi a zobrazí se v adresářové 
struktuře. 
Postupně přidejte další zařízení do skupiny nebo zavřete okno. 

 

 

Do stejné skupiny je možné přidat zařízení různého typu. Softwarem jsou poté 
automaticky vytvořeny nové podadresáře, ke kterým jsou podle typu různá 
zařízení přidána. 
Příklad: Skupina "Group 1" zahrnuje LogDX, Log P a Log N3 loggery:  

 

 

Aby bylo možné použít "automatická identifikace" při přihlašování zařízení, musí být k 
počítači připojeno rádiové rozhraní (např. Log RI).  

V okně, které se otevře, označte zaškrtávací pole „Automatická identifikace“. Přineste 
zařízení, které je vypnuto, k počítači a zapněte ho. Okamžitě bude rozpoznáno jeho 
identifikační číslo a zobrazeno na obrazovce. 

Klikněte na OK nebo Vložit k potvrzení ID a přidání zařízení do skupiny. 

Pokud označíte zaškrtávací pole „Automatické vkládání“, bude rozpoznané zařízení 
automaticky přidáno do skupiny. 

Registrace zařízení 

Automatická 
identifikace  
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Chcete-li odebrat zařízení ze zóny, postupujte následovně: 

Krok Popis 

1 Vyberte zařízení ze stromu. 

2 Na multifunkčním panelu otevřete registr LogP. 

3 Klikněte do segmentu Administrace na Vymazat. 

4 Odpovězte na bezpečnostní otázku Ano. 

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

 
 

4.4 Funkce „mapa“ 

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

 

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. 

Odstranění zařízení 

Úvod 

Úvod 

Import souborů s 
obrázkem 

Vytvořit kartu  
Google maps 
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Krok Popis 

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 Souřadnice a zadejte pomocí vstupních polí 

Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka GPS-souřadnice. 
Pro potvrzení stiskněte klávesu ENTER.  

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. 
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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: 

 

Jednotlivá 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 v adresáři na 
požadované zařízení, na vybraném zařízení podržte levé tlačítko myši a "tažením" ho 
přesuňte do požadované pozice v obrázku. 
 
Chcete-li přesunout značky přístrojů na mapě, postupujte následovně:  

Krok Popis 

1 Klikněte v liště menu 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 
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Máte možnost nechat zvětšit část mapy. Postupujte takto: 

Krok Popis 

1 Klikněte v menu liště na tlačítko Zvětšit.  

Výsledek: Kursor se změní z režimu „zobrazit“  do režimu „zvětšit“ . 

2 V mapě označte oblast, která má být zvětšena.  
(Kliknutím na mapu, podržte levé tlačítko myši a pohybujte kurzorem napříč přes 
vybranou oblast, kterou chcete zvětšit). 

Výsledek: Zvolená oblast v mapě se zvětší. 

 

Pro vrácení posledního kroku zpět, klikněte v liště tlačítek na tlačítko šipky .  

Pro opuštění zvětšené mapy, klikněte opět na tlačítko Zoom.  

 
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 

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 (viz str. 34).  

 

 
POZNÁMKA 

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. 

 (Pokračování na další straně) 

Úvod 

Postup 
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Krok Popis  

 

 

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

5 Klikněte v levém horním seznamu na ikonu složky . 
Otevře se nové pole pro vkládání. 
Zde, zadejte 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. 

 

Seznam zařízení, 
které je třeba 

aktualizovat 

Seznam zařízení, 
které byly 
aktualizovány 
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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 zařízení, které je odesilatelem alarmové zprávy. 

2 Klikněte na odpovídající zaškrtávací pole 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. 

 

Úvod 

Postup 
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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 mini 

5.1 Programování loggerů 

Před začátkem měření musí být každý logger 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 rádiové rozhraní (např. Log RI).  
• Logger musí být v rádiovém dosahu počítače a musí být zapnut.  

Při programování loggeru, 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 podokno pro naprogramování loggeru tlaku.  
(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 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 mini: 

 

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, 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.  
 

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. 
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Segment Parametr 

  

 

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. 

 



 Práce s loggery Log P-3 mini 
 

 
36 

5.3 Čtení naměřených dat 

Jakmile začalo měření, instalovaný 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, musí být 
splněny následující podmínky: 
• V software musí být registrován odpovídající logger.  
• K počítači musí být připojeno rádiové rozhraní (např. Log RI).  
• Logger se musí nacházet v rádiovém dosahu počítače a musí být zapnut. 

Při čtení naměřených dat 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 >> USB/RF 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 (viz str. 38). 
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 

 

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. 

Export … Zaznamenaná data mohou být exportována a uložena v CSV 
formátu na pevný disk nebo jiné paměťové medium. Uložené sobory 
mohou být editovány použitím SCV-aplikací (např. Microsoft Excel). 

Náhled 

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 (viz str. 37). 
(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 (viz 
str. 38). 

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 rozhraní (např. Log RI).  
• 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 (viz 
str. 38). 
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Tento symbol indikuje, že výrobek nesoucí takovéto označení nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Jelikož se jedná o produkt obchodovaný mezi 
podnikatelskými subjekty (B2B), nelze jej likvidovat ani ve veřejných sběrných dvorech. Pokud se potřebujete tohoto výrobku zbavit, obraťte se na organizaci specializující 
se na likvidaci starých elektrických spotřebičů v blízkosti svého působiště. 

 
Dit symbool duidt aan dat het product met dit symbool niet verwijderd mag worden als gewoon huishoudelijk afval. Dit is een product voor industrieel gebruik, wat betekent 
dat het ook niet afgeleverd mag worden aan afvalcentra voor huishoudelijk afval. Als u dit product wilt verwijderen, gelieve dit op de juiste manier te doen en het naar een 
nabij gelegen organisatie te brengen gespecialiseerd in de verwijdering van oud elektrisch materiaal. 

 
This symbol indicates that the product which is marked in this way should not be disposed of as normal household waste. As it is a B2B product, it may also not be disposed 
of at civic disposal centres. If you wish to dispose of this product, please do so properly by taking it to an organisation specialising in the disposal of old electrical equipment 
near you. 

 
Този знак означава, че продуктът, обозначен по този начин, не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Тъй като е B2B продукт, не бива да се изхърля  и в 
градски пунктове за отпадъци. Ако желаете да извърлите продукта, го занесете в пункт, специализиран в изхвърлянето на старо електрическо оборудване. 

 
Dette symbol viser, at det produkt, der er markeret på denne måde, ikke må kasseres som almindeligt husholdningsaffald. Eftersom det er et B2B produkt, må det heller ikke 
bortskaffes på offentlige genbrugsstationer. Skal dette produkt kasseres, skal det gøres ordentligt ved at bringe det til en nærliggende organisation, der er specialiseret i at 
bortskaffe gammelt el-udstyr. 

 
Sellise sümboliga tähistatud toodet ei tohi käidelda tavalise olmejäätmena. Kuna tegemist on B2B-klassi kuuluva tootega, siis ei tohi seda viia kohalikku jäätmekäitluspunkti. 
Kui soovite selle toote ära visata, siis viige see lähimasse vanade elektriseadmete käitlemisele spetsialiseerunud ettevõttesse. 

 
Tällä merkinnällä ilmoitetaan, että kyseisellä merkinnällä varustettua tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Koska kyseessä on yritysten välisen kaupan 
tuote, sitä ei saa myöskään viedä kuluttajien käyttöön tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Jos haluatte hävittää tämän tuotteen, ottakaa yhteys lähimpään vanhojen 
sähkölaitteiden hävittämiseen erikoistuneeseen organisaatioon. 

 
Ce symbole indique que le produit sur lequel il figure ne peut pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire. Comme il s’agit d’un produit B2B, il ne peut pas non plus 
être déposé dans une déchetterie municipale. Pour éliminer ce produit, amenez-le à l’organisation spécialisée dans l’élimination d’anciens équipements électriques la plus 
proche de chez vous. 

 
Cuireann an siombail seo in iúl nár cheart an táirgeadh atá marcáilte sa tslí seo a dhiúscairt sa chóras fuíoll teaghlaigh. Os rud é gur táirgeadh ghnó le gnó (B2B) é, ní féidir 
é a dhiúscairt ach oiread in ionaid dhiúscartha phobail. Más mian leat an táirgeadh seo a dhiúscairt, déan é a thógáil ag eagraíocht gar duit a sainfheidhmíonn i ndiúscairt 
sean-fhearas leictrigh. 

 
Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Da es sich um ein B2B-Gerät handelt, darf es 
auch nicht bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, bringen Sie es bitte sachgemäß zu einem Entsorger für 
Elektroaltgeräte in Ihrer Nähe. 

 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν που φέρει τη σήμανση αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Καθώς πρόκειται για προϊόν B2B, δεν 
πρέπει να απορρίπτεται σε δημοτικά σημεία απόρριψης. Εάν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, παρακαλούμε όπως να το παραδώσετε σε μία υπηρεσία συλλογής 
ηλεκτρικού εξοπλισμού της περιοχής σας. 

 
Ez a jelzés azt jelenti, hogy az ilyen jelzéssel ellátott terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Mivel ez vállalati felhasználású termék, tilos a lakosság 
számára fenntartott hulladékgyűjtőkbe dobni.Ha a terméket ki szeretné dobni, akkor vigye azt el a lakóhelyéhez közel működő, elhasznált elektromos berendezések 
begyűjtésével foglalkozó hulladékkezelő központhoz. 

 
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. In quanto prodotto B2B, può anche non essere smaltito in centri di 
smaltimento cittadino. Se si desidera smaltire il prodotto, consegnarlo a un organismo specializzato in smaltimento di apparecchiature elettriche vecchie. 

 
Šī zīme norāda, ka iztrādājumu, uz kura tā atrodas, nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā kā tas ir izstrādājums, ko cits citam pārdod un lieto 
tikai uzņēmumi, tad to nedrīkst arī izmest atkritumos tādās izgāztuvēs un atkritumu savāktuvēs, kas paredzētas vietējiem iedzīvotājiem. Ja būs vajadzīgs šo izstrādājumu 
izmest atkritumos, tad rīkojieties pēc noteikumiem un nogādājiet to tuvākajā vietā, kur īpaši nodarbojas ar vecu elektrisku ierīču savākšanu. 

 
Šis simbolis rodo, kad juo paženklinto gaminio negalima išmesti kaip paprastų buitinių atliekų. Kadangi tai B2B (verslas verslui) produktas, jo negalima atiduoti ir buitinių 
atliekų tvarkymo įmonėms. Jei norite išmesti šį gaminį, atlikite tai tinkamai, atiduodami jį arti jūsų esančiai specializuotai senos elektrinės įrangos utilizavimo organizacijai. 

 
Dan is-simbolu jindika li l-prodott li huwa mmarkat b’dan il-mod m’għandux jintrema bħal skart normali tad-djar. Minħabba li huwa prodott B2B , ma jistax jintrema wkoll 
f’ċentri ċiviċi għar-rimi ta’ l-iskart. Jekk tkun tixtieq tarmi dan il-prodott, jekk jogħġbok għamel dan kif suppost billi tieħdu għand organizzazzjoni fil-qrib li tispeċjalizza fir-rimi ta’ 
tagħmir qadim ta’ l-elettriku. 

 
Dette symbolet indikerer at produktet som er merket på denne måten ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall. Siden dette er et bedriftsprodukt, kan det heller ikke 
kastes ved en vanlig miljøstasjon. Hvis du ønsker å kaste dette produktet, er den riktige måten å gi det til en organisasjon i nærheten som spesialiserer seg på kassering av 
gammelt elektrisk utstyr. 

 
Ten symbol oznacza, że produktu nim opatrzonego nie należy usuwać z typowymi odpadami z gospodarstwa domowego. Jest to produkt typu B2B, nie należy go więc 
przekazywać na komunalne składowiska odpadów. Aby we właściwy sposób usunąć ten produkt, należy przekazać go do najbliższej placówki specjalizującej się w 
usuwaniu starych urządzeń elektrycznych. 

 
Este símbolo indica que o produto com esta marcação não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. Como se trata de um produto B2B, também não 
pode ser deitado fora em centros cívicos de recolha de lixo. Se quiser desfazer-se deste produto, faça-o correctamente entregando-o a uma organização especializada na 
eliminação de equipamento eléctrico antigo, próxima de si. 

 
Acest simbol indică faptul că produsul marcat în acest fel nu trebuie aruncat ca şi un gunoi menajer obişnuit. Deoarece acesta este un produs B2B, el nu trebuie aruncat nici 
la centrele de colectare urbane. Dacă vreţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm s-o faceţi într-un mod adecvat, ducând-ul la cea mai apropiată firmă specializată în colectarea 
echipamentelor electrice uzate. 

 
Tento symbol znamená, že takto označený výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad.Keďže sa jedná o výrobok triedy B2B, nesmie sa likvidovať ani na 
mestských skládkach odpadu. Ak chcete tento výrobok likvidovať, odneste ho do najbližšej organizácie, ktorá sa špecializuje na likvidáciu starých elektrických zariadení. 

 
Ta  simbol pomeni, da izdelka, ki je z njim označen, ne smete zavreči kot običajne gospodinjske odpadke. Ker je to izdelek, namenjen za druge proizvajalce, ga ni dovoljeno 
odlagati v centrih za civilno odlaganje odpadkov. Če želite izdelek zavreči, prosimo, da to storite v skladu s predpisi, tako da ga odpeljete v bližnjo organizacijo, ki je 
specializirana za odlaganje stare električne opreme. 

 
Este símbolo indica que el producto así señalizado no debe desecharse como los residuos domésticos normales. Dado que es un producto de consumo profesional, 
tampoco debe llevarse a centros de recogida selectiva municipales. Si desea desechar este producto, hágalo debidamente acudiendo a una organización de su zona que 
esté especializada en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos usados. 

 
Den här symbolen indikerar att produkten inte får blandas med normalt hushållsavfall då den är förbrukad. Eftersom produkten är en så kallad B2B-produkt är den inte 
avsedd för privata konsumenter, den får således inte avfallshanteras på allmänna miljö- eller återvinningsstationer då den är förbrukad. Om ni vill avfallshantera den här 
produkten på rätt sätt, ska ni lämna den till myndighet eller företag, specialiserad på avfallshantering av förbrukad elektrisk utrustning i ert närområde. 
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