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1. Úvod
Tento manuál slouží jako průvodce nastavením před prvním použitím dataloggeru, případně při
tvorbě kompletně nové konfigurace. Jednotlivé kapitoly jsou seřazeny v pořadí, ve kterém je
vhodné kroky provádět, proto doporučujeme nepřeskakovat mezi kapitolami.

2. Deska plošného spoje a přípojná místa

Obr. č. 1: deska plošného spoje
-

Připojte externí anténu pro bezdrátovou komunikaci. Pro připojení slouží SMA
konektor.

-

V případě NB-IoT verze data loggeru vložte kompatibilní SIM kartu.

-

Připojte zdroj napájení. Pro zajištění činnosti je třeba zajistit napájení z baterií

(přístroj obsahuje čtyři Li-SOCL2 baterie 3.6V s kapacitou 2600 mAh) nebo z externího 12
V zdroje stejnosměrného napětí (svorkovnice s označením „-+“ v levé horní části přístroje).
Povolený rozsah napájecího napětí je 12 V až 16 V. Pokud je vše v pořádku, blikne po
připojení napájení krátce zelená LED HL1.
Je potřeba vyjmout baterie při provozu z externího napájení.
- Propojte datalogger USB kabelem s počítačem s OS Windows 10, který budete
používat pro konfiguraci. Po dobu připojení datalogger neměří a neukládá data.
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3. Příprava konfiguračního software
K zařízení je dodáván instalační SW konfiguračního programu. Po spuštění instalačního SW je
naistalován adresář s konfiguračním programem, který pak slouží k nastavováním a změnám
parametrů dataloggeru.
Pro usnadnění práce doporučujeme vytvořit zástupce souboru Logger.Win.exe a přesunout jej na
plochu.
Poznámka: Konfigurační nastavení se nahrává z PC do dataloggeru , obráceně – čtení z dataloggeru
není možné.
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4. Konfigurace dataloggeru
Prosím postupujte v pořadí podle kroků, které jsou popsány níže.
Po změně parametrů konfigurace senzorů ( dle 4.2. až 4.6 ) musí následovat Smazat data z Flash.

4.1 Popis konfiguračního SW
Po spuštění programu Logger.Win.exe se zobrazí následující okno:

Obr. 2: konfigurační software
Není-li funkční USB propojení dataloggeru s PC, jsou nastavovací tlačítka zašedlá.
Význam tlačítek:
přidat položku
editovat položku
smazat položku
přidat srážkoměr
zobrazit informace o stavu baterie
zobrazit polynomy
nahrát novou verzi firmware
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4.2 Přidání dataloggeru
Klikněte na tlačítko v horním řádku a vyplňte popis (název dataloggeru/uživatelského profilu)
a DevEui (obdoba sériového čísla tzn. jedinečné číslo přiřazené každému zařízení: slouží pro
jednoznačnou identifikaci konkrétního zařízení v síti).

Obr. č. 3: Přidání profilu dataloggeru

4.3 Nastavení adres SDI-12 senzorů
Každý senzor připojený k dataloggeru musí mít jedinečnou SDI-12 adresu (adresy jsou v rozsahu
0-9 , a – z, A - Z (bez diakritiky)). Pokud adresy senzorů neznáte, případně je potřebujete změnit,
proveďte následující:
Pokud jsou k dataloggeru již připojeny SDI-12 senzory, odpojte je. K dataloggeru připojte do
libovolného konektoru pro SDI-12 senzor jehož adresu chcete zjistit nebo změnit. Je nutné, aby
byl připojený pouze jeden senzor. Konektor je na plošném spoji označen +12 V, DATA, GND.
Ke konfiguraci adres se používají následující tlačítka:
Zjistit adresu senzoru: zobrazení aktuální adresy připojeného senzoru
Změnit adresu senzoru: zobrazí se aktuální adresa a pole, kam vypíšeme novou
adresu. Změnu potvrdíme označením kliknutím na >> Změnit >>. Poznamenejte si adresu
senzoru.
Podle potřeby zopakujte tento postup pro jiné senzory.
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Obr. č. 4: Změna adresy senzoru

4.4 Přidání senzorů
Připojte SDI-12 senzory. Na plošném spoji jsou přípojná místa pro 6 SDI-12 senzorů
(označeno +12 V, DATA, GND) a 6 odpovídajících průchodek. Nezáleží na tom, do kterého SDI12 konektoru je který senzor připojený, datalogger umožňuje použití až 16-ti senzorů.
V případě, že používáte větší počet SDI-12 senzorů než 6, je potřeba použít externí rozšiřující
modul.
Přidejte senzor do konfigurace dataloggeru kliknutím na tlačítko v levém sloupci
konfiguračního SW.
Zobrazí se okno, ve kterém je potřeba vyplnit:
Identifikátor: aktuálně není tato funkce využívaná. Je možné ponechat libovolné číslo.
Adresa senzoru: Vložte SDI-12 adresu senzoru (viz. bod 3.3).
Popis: Uveďte název/typ senzoru
Komentář: Volitelná možnost přidat a uložit další doprovodný komentář
Kliknutím na checkbox vedle textu Aktivní je možné aktivovat/deaktivovat globálně měření
daného senzoru.
Postupně přidejte do konfigurace všechny připojené SDI-12 senzory.
Připojte člunkový srážkoměr, pokud jej používáte. Svorkovnice pro srážkoměr je v pravé
dolní části (označeno +3V3, INP). Tento vstup je také možné použít jako obecný čítač pulzů –
při propojení obou vstupů se inkrementuje interní čítač v dataloggeru.
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Srážkoměr se do konfigurace dataloggeru přidá kliknutím na symbol

.

Obr. č. 5: Přidání senzoru

4.5 Přidání polynomů
Datalogger umožňuje přepočet parametrů měřených senzory na výstupní parametry pomocí
obecných polynomů třetího řádu (např. přepočet počtu pulzů ze srážkoměru na hodnotu
srážek v mm/hod., která je pak uložena do paměti dataloggeru).
Při přidání polynomů klikněte na symbol který umožňuje zobrazit/skrýt sloupec s polynomy.
Polynom přidejte kliknutím na symbol ve sloupci s polynomy. Objeví se okno, kam je možné
zadat jednotlivé koeficienty polynomu (A0 až A3) a volitelně i jeho popis.
K dispozici je polynom 3. řádu s definicí y = A0+A1*x+A2*x2+A3*x3, kde x =parametr měřený SDI12 senzorem, případně počet pulzů ze srážkoměru a y = výstupní parametr, který je ukládán do
paměti dataloggeru. Pokud chcete ukládat přímo parametry měřené SDI-12 senzorem použijte
polynom y = x (tzn. A0 = 0; A1 = 1; A2 = 0; A3 = 0). Nadefinujte potřebné polynomy nyní. Pokud
chcete určitý polynom použít vícekrát - tzn. pro výpočet více parametrů, stačí jej nadefinovat
pouze jednou.
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Obr. č. 6: Definování polynomu y = 0+1*x+ 0*x2+0*x3

4.6 Přidání výstupních parametrů
Výstupními parametry jsou myšleny všechny parametry, které se ukládají do paměti
dataloggeru, případně jsou také odesílány přes síť LoRaWAN nebo NB-IoT (v závislosti na
variantě dataloggeru).
Postup:
1. Kliknutím na jeden z řádků v levém sloupci vyberte senzor
2. V prostředním sloupci kliknutím na přidejte výstupní parametr. Pořadí a počet parametrů
definovaných pro konkrétní senzor je potřeba nastavit dle datasheetu tohoto senzoru. Pro
každý parametr se definuje Popis (název výstupního parametru – tento název se objeví
v hlavičce tabulky s uloženými daty), Polynom (viz. kapitola 2.5) a dále jedna nebo více
statistických funkcí (min., max., avg., std. dev). Tyto statistické funkce se uplatní pouze pokud
je perioda ukládání dat násobkem měřicí periody.
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Obr. č. 7: Přidání výstupního parametru
Kliknutím na tlačítko Zapsat nastavení senzorů a polynomů do dataloggeru zapište konfiguraci,
která byla nastavena v předchozích krocích.

4.7 Nastavení intervalů a synchronizace času
V případě potíží (nejdou uložit změny) proveďte: Smazat data loggeru (FLASH)
• Interval měření
Volit možno v rozsahu od 5 minut do 24 hodin.
• Interval ukládání dat do FLASH
Volit možno v rozsahu 0 až 100 násobku intervalu měření. Pokud je interval ukládání dat stejný
jako interval měření, ukládají se do FLASH paměti všechna data změřená připojenými senzory.
Pokud je interval ukládání dat > interval měření, uplatní se statistické funkce.
• Interval odesílání dat
Volit možno v rozsahu 0 až 100 násobku intervalu ukládání dat. V praxi je většinou výhodné u
zařízení využívající sítě IoT odesílat okamžitě všechna ukládaná data (interval odesílání = interval
ukládání). Pokud je interval odesílání > interval ukládání, odesílá se v okamžiku odesílání dat
pouze poslední uložený záznam/řádek (tzn. odesílaná data jsou pouze vzorky ukládaných dat).
Toto nastavení je vhodné pro kontrolu ukládaných dat s tím, že detailní data je pak potřeba
vyčíst přes USB rozhraní).
Nastavené intervaly zapište do dataloggeru kliknutím na tlačítko Nastavit intervaly.
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Intervaly je možné nastavit také vzdáleně přes radiové rozhraní IoT sítě kliknutím na tlačítko
Nastavit intervaly LoRa. Tím se odešle požadavek na změnu nastavení do IoT sítě a při
nejbližší možné příležitosti se provede změna konfigurace dataloggeru (tato změna se
neprovede okamžitě, ale se zpožděním řádově v hodinách).
• Nastavení času
Nastavte aktuální čas kliknutím na Nastavit aktuální čas. Čas bude nastaven dle připojeného
počítače.
Nyní je datalogger plně nakonfigurovaný. Po odpojení USB kabelu bude probíhat měření,
ukládání a odesílání dat dle nastavených parametrů.

5. Příklad nastavení
Konfigurace označená NB-901288000010897, senzory: 5TE a srážkoměr, měří se u 5TE vlhkost a
teplota, přepočet polynomem s A1=1. Nastavení intervaly měření po 2 min, ukládání po 4 min.,
přenos dat po 100 min.

5.1 Přístup k datům
Existují dvě možnosti jak přistupovat ke měřeným datům:
1. stažení uložených dat z dataloggeru přes USB
2. zobrazení dat odesílaných dataloggerem přes IoT síť ve webové aplikaci EnviroDATA®
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5.2 Stažení dat přes USB
Připojte počítač k dataloggeru pomocí USB kabelu. Otevřete konfigurační software a klikněte na
tlačítko Stažení dat z dataloggeru. Data budu stažena do připojeného počítače do vámi zvoleného
adresáře a uložena do *.csv souboru.

5.3 Zobrazení ve webové aplikaci EnviroDATA®
Pokud je datalogger používaný jako přenosový (tzn. je nastavený nenulový interval odesílání dat) a
v místě, kde je datalogger umístěný je pokrytí příslušnou IoT sítí (LoRaWAN CRA nebo NB-IoT O2 dle
typu dataloggeru), odesílaná data se načítají do webové aplikace EnviroDATA®, kde je možné je
zobrazit ve formě tabulek, grafů, přeposílat je na ftp, email atd. Aplikace je přístupná na adrese
http://envirodata.cz/app/ . Po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla se budete mít přístup
k datům ze všech vašich dataloggerů. Na uvedené adrese je také možnost vyzkoušet si bezplatné
demo.

6. Doplňující informace
Níže jsou stručně popsány tlačítka a funkcionality, které nebyly popsány výše, jelikož se nepoužívají
při základním nastavení dataloggeru.
Reset nastavení loggeru: Smaže veškerá nastavení v dataloggeru (senzory, polynomy, intervaly
atd.). Nastavení však zůstávají uložena v konfiguračním softwaru a je možné je znovu do
dataloggeru nahrát.
Smazat data loggeru (FLASH): Vymaže veškerá dosud naměřená a uložená data v datové (FLASH)
paměti dataloggeru. Nastavení dataloggeru zůstane zachováno.
Stav baterie: Po kliknutí na tlačítko

je možné zobrazit aktuální stav baterie v procentech.

Výměna baterie: Baterie v libovolném pořadí vyjmeme z držáku. Při vkládání nových baterií je
nutno zachovat správnou polaritu.
Pozor! Při vyjmutí baterie opětovném vložení se čítač stavu baterie vyresetuje (předpokládá se, že
byla vložena nová baterie).
Při výměně baterií se zachová nastavení a data.
Uprgade FW: Po kliknutí na tlačítko je možné vybrat binární soubor a provést aktualizaci
firmware v dataloggeru. Před aktualizací si uložte všechna data uložená v paměti FLASH. Po
aktualizaci je potřeba znovu zapsat do dataloggeru nastavení tlačítky Zapsat nastavení senzoru a
polynomů, Nastavit Intervaly a Nastavit aktuální čas.
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7. Technická specifikace
-

Přenos dat přes sítě IoT (LoRa nebo NB-IoT) s nízkou spotřebou energie

-

Přímé připojení pro 6 SDI-12 senzorů (externě až 16 senzorů) a srážkoměru
Možnost interního zpracování měřených parametrů pomocí polynomů a
jednoduchých statistických funkcí
Počet platných číslic koeficientu polynomu
Přehledné grafické zobrazení dat v aplikaci EnviroDATA®, možnost přeposlat data také na
FTP nebo email
Jednoduchá změna adresy SDI-12 senzoru
Vnitřní paměť 1 Gb umožňuje použít datalogger také jako nepřenosový

-

Stažení dat možné také přes USB a uložení do *. csv souboru
Možnost vzdálené konfigurace periody měření, ukládání a odesílání
dat
Kompaktní a odolné pouzdro, krytí IP44

-

Napájení 4 x baterie AA Li-SOCl2 3,6 V s kapacitou min. 2600 mAh

-

nebo externí zdroj 12 – 16 V DC (povolena jen jedna z možností)
Stupeň krytí IP65
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