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Levelogger Baterie 
Všechny Leveloggery solinst používají jako zdroj energie lithiovou baterii. Odhady životnosti 

baterie Leveloggeru jsou založeny na standardních provozních podmínkách, bez vnějších 

nebo vnitřních vlivů (tj. Za ideálních podmínek). 

Odhady jsou založeny na nastavené vzorkovací frekvenci. Například Levelogger Edge má 

odhad životnosti baterie deset let na základě vzorkovací frekvence 1 záznam za minutu. Níže 

je tabulka ukazující standardní odhady životnosti baterie pro každý typ Leveloggeru. 

 

 
 

Rychlejší vzorkovací frekvence vyčerpá baterii rychleji. 
Například, pokud je Levelogger Edge nastaven v režimu Continuous (smyčky a přepisuje 

data, když je paměť plná) při vzorkovací frekvenci 1 s, baterie bude vybita přibližně za 4 

měsíce. Pokud je Levelogger Junior Edge používán při vzorkovací frekvenci 5 sekund, bude 

vybitá baterie přibližně za 2,5 měsíce. 

Je také důležité si uvědomit, že při vzorkování podle událostí, i když Levelogger může 

zaznamenávat hodnoty do paměti pouze v případě, že dojde k „události“, spotřeba baterie je 

stále hlavně funkcí vzorkovací frekvence. 

To znamená, že menší interval vzorkování (kontroluje výskyt události) spotřebovává energii 

baterie rychleji, ať už jsou údaje ukládány či nikoli. 

 

Co jiného může ovlivnit životnost baterie? 
Kromě vzorkovací frekvence existují i další interní a externí faktory, které mohou mít vliv na 

životnost baterie. Leveloggery mají specifikovaný rozsah provozních teplot; Levelogger Edge 

má provozní rozsah od -20 ° C do + 80 ° C. Vystavení extrémním teplotám může nepříznivě 

ovlivnit životnost baterie. 

Poznámka: Loggery by měly být vždy skladovány nebo instalovány s krytem horního 

závěsu (pokud nepoužíváte kabel přímého čtení), abyste zabránili zbytečnému vybití 

baterie a chránili optické oči. 
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Mohlo by také dojít k selhání interní elektronické součásti nebo k problému během 

aktualizace firmwaru, což by mohlo způsobit, že by se v operační smyčce zasekl krátký 

systém Levelogger. Toto vede typicky k vybití baterie. To může také způsobit únik, který 

dosáhne vnitřních součástí Leveloggeru. 

Vlhkost na optických očích Leveloggeru může být také problémem při komunikaci. Během 

jakéhokoli komunikačního procesu dojde k další spotřebě baterie, pokud se na optických 

očích objeví kondenzace, vlhkost nebo nečistoty. Vlhkost a nečistoty narušují komunikaci a 

vyžadují více energie, než by bylo obvykle vyžadováno při suchém a čistém připojení. 

 

Stav baterie Leveloggeru 

 
V okně Nastavení Dataloggeru softwaru Levelogger se zobrazuje procentuální spotřeba 

baterie, změny v závislosti na použití, typu činnosti a spotřebě energie hlavních interních 

součástí Leveloggeru. To nezohledňuje faktory, jako jsou vlivy teploty na baterii. Rovněž 

neumožňuje přirozené rozdíly v dostupné energii mezi bateriemi v různých Leveloggerech. 

Spotřeba energie při komunikaci s vlhkými nebo špinavými optickými očima nelze měřit v 

Leveloggeru, proto ani stav baterie toto nemůže zohlednit. 

 
 

Pokud je napětí nižší než 3,45 V nebo úroveň nabití nižší než 1385 mAH, doporučujeme 

vyměnit baterii. 

 

 

Pomocí nástroje pro diagnostiku softwaru Levelogger můžete být schopni diagnostikovat, co 

způsobilo vybití baterie, rychleji, než se očekávalo. Nástroj zobrazí teploty, kterým byl 

Levelogger vystaven, odhad počtu zaznamenaných protokolů, napětí baterie a úrovně nabití. 
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Řešení vybité baterie 
Leveloggery lze vrátit společnosti Solinst za účelem posouzení nebo výměny baterie. Solinst 

může měřit napětí baterie, když přijde k posouzení, ale nelze vždy určit, co konkrétně 

způsobilo vybití baterie. Pokud je Levelogger v záruční době a nedochází ke zjevnému 

zneužití Leveloggeru, mohou být opravy kryty zárukou. 

Je to zřídka nízká nebo vadná baterie, která je jedinou příčinou nekomunikujícího 

Leveloggeru, vzhledem k tomu, že funkce baterií může ovlivnit tolik faktorů. 
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