
Rejestrator cyfrowy CDL
CDL 1U, CDL -  2U, CDL 4U
Gromadzenie danych z sieci
wodoci¹gowych

COSMOS DATA LOGGER CDL jest przenoœnym , trwa³ym
i wodoodpornym rejestratorem danych. Dane s¹
rejestrowane bez koniecznoœci pod³¹czenia zewnêtrznego
zasilania.

W celu uzyskiwania ró¿nych aplikacji dostêpne s¹ dodatkowe
akcesoria ; nadajniki impulsów, czujniki ciœnienia, CDL/PC
kabel, oraz oprogramowanie CDL Win.

Przygotowanie do u¿ycia

Nale¿y wyj¹æ Rejestrator CDL z kartonu.
Rejestrator dostarczany jest z zainstalowanymi nowymi bateriami.
Zaleca siê jednak przed instalacj¹ w terenie wykonanie testu baterii.

Programowanie

Przed instalacj¹ nale¿y pod³¹czyæ rejestrator poprzez przewód CDL/PC
do komputera osobistego PC. Programowanie odbywa siê poprzez
program CDL Win . Szczegó³y dotycz¹ce programowania znajduj¹
siê w instrukcji CDL Win. Inne niewykorzystywane programy powinny
zostaæ zamkniête.

Instalacja

W miejscu docelowej instalacji nale¿y pod³¹czyæ nadajniki impulsów
i czujniki do odpowiednio zaprogramowanych wejœæ. Pocz¹tek
rejestracji rozpoczyna siê zgodnie z zaprogramowan¹ wczeœniej
wartoœci¹ czasu.

Niewykorzystane wejœcia powinny byæ szczelnie
zamkniête aby nie nast¹pi³ przeciek wody.

Po dokonaniu instalacji przychodz¹ce
wartoœci chwilowe mog¹ zostaæ natychmiast wyœwietlone na
wyœwietlaczu LCD.  W ten sposób system mo¿e byæ testowany.
To jest równie¿ mo¿liwe przed rozpoczêciem zaprogramowanego
okresu pomiaru.

UWAGA:

Informacja dodatkowa:

Wyœwietlacz

Wartoœci przychodz¹ce mog¹ byæ odczytywane z wyœwietlacza LCD
podczas i po dokonani rejestracji.

Wyœwietlacz jest aktywowany poprzez przys³oniêcie klucza ENTER.
Poziome poruszanie siê po menu wyœwietlacza jest dokonywane
poprzez klucz  (-) oraz (+) natomiast pionowe poprzez klucz ENTER.
W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy o zapoznanie
siê z diagramem na drugiej stronie niniejszej instrukcji.

Aby zapewniæ maksymaln¹ wodoszczelnoœæ klawisze funkcyjne
s¹ magnetycznymi dotykowymi sensorami które aktywuje siê
poprzez magnetyczn¹ g³owicê.

Odczyt danych

Zarejestrowane wartoœci mog¹ byæ odczytywane w dowolnym czasie
podczas lub po zakoñczeniu okresu pomiaru. Zawsze jest to
dokonywane bezpoœrednio poprzez pod³¹czenie kabla do PC ,
modemu telefonicznego lub transmisji radiowej. Przy zastosowaniu
oprogramowania CDL Win zainstalowanego w komputerze PC
odczyt i obróbka uzyskanych danych jest prosta.

Kontrola baterii

Nowe baterie powinny mieæ napiêcie równe 9V.
W przypadku kiedy napiêcie baterii spadnie poni¿ej 6,3 V na
wyœwietlaczu LCD pojawia siê komunikat ostrzegawczy.
Dalsze poruszanie siê po menu zostaje zablokowane a
pomiar i rejestracja wartoœci analogowych jest automatycznie
zatrzymany. Pomimo tego przechowywane dane nie
zostan¹ utracone przez 3 miesi¹ce od pierwszego
ostrze¿enia o stanie baterii. Dane mog¹ byæ odczytane
nawet jeœli na wyœwietlaczu nie ma ¿adnych informacji.

Wymiana baterii

Baterie powinny byæ wymienione gdy ich napiêcie spadnie poni¿ej
7,5 V. W tym celu nale¿y poluzowaæ 4 œruby os³ony przegrody
baterii . Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ aby nie roz³¹czyæ przewodów
zasilaj¹cych.

Podczas wymiany baterii wyœwietlacz LCD nie mo¿e byæ
aktywny. Zawsze wymieniaæ nale¿y wszystkie baterie na LR6 (Mignon).
Powinno siê unikaæ wymiany na zwyk³e baterie alkaiczne.
Przy usuwaniu czy wymianie baterii jednorazowo nale¿y  wyjmowaæ
tylko jedn¹ bateriê.

W przypadku gdy rejestrator CDL pozostanie be¿ zasilania
powy¿ej 30 sekund wszystkie dane i wartoœci zaprogramowane
zostan¹ utracone.

UWAGA:

UWAGA:

Test baterii

Po sprawdzeniu, ¿e urz¹dzenie funkcjonuje poprawnie nale¿y
ostro¿nie zamkn¹æ przegrodê baterii.  Powinniœmy siê upewniæ,
czy przewód i uszczelka nie zosta³y podczas zamykania przygniecione
poprzez  pokrywkê.

Jeœli po zmianie baterii wyœwietlana jest sekwencja testu oznacza to,
i¿ baterie by³y zbyt s³abe i zosta³ uruchomiony restart rejestratora.
Wszystkie dane i wartoœci zaprogramowane s¹ utracone.

Rejestrator musi byæ ponownie przeprogramowany przed kolejnym
u¿yciem.

Jeœli po wymianie baterii wyœwietlacz jest pusty oznacza to i¿ wszystkie
dane i wartoœci zaprogramowane s¹ wci¹¿ przechowywane w pamiêci.
Wyœwietlacz powinien zostaæ uaktywniony aby sprawdziæ napiêcie
baterii.
Jeœli rejestracja danych zosta³a przerwana nast¹pi automatyczny
restart rejestracji.

Instrukcja

Klucz wejœciowy

Port zdalnego
odczytu danych

Porty wejœciowe dla
nadajników i czujników

Klucze
wyboru

Wyœwietlacz
LCD

Magnetyczna g³owica
do aktywacji menu

LCD-klucz
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Enter

Menu g³ówne
Watroœci

Data i czas
Max przep³yw

Akt. wart. licznika
Aktualny przep³yw

Identyfikacja kana³u
Komentarz kana³u

Data i czas
Mini. przep³yw

Identyfikacja kan.
Komentarz kan.

Identyfikacja kan.
Komentarz kan.

Identyfikacja kana³u
Komentarz kana³u

Bie¿¹ca
wartoœæ analogowa

Data i czas
Min wart. analog

Powrót do
menu wartoœci

Powrót do
menu wartoœci

Enter

Enter

....

Bateria

XXXX.XXV

Wykorzystanie pam.

XXXXXXX

Kod b³êdu

Status rejestratora
Wolny od b³êdów

Numer seryjny

XXXXXXX

Powrót do
menu g³ównego

Enter

Enter

Jednostka pomiarowa
XXX

Wartoœæ impulsu

+ XXXX.XX

Dzielnik impulsu

XXXX

Ogr czêstotliwoœci imp.

XXX ms

Max. wartoœæ zarej.

XXXX.XX

Min. wartoœæ zarej.

XXXX.XX

Próg zadzia³ania

XXXX.XX

.... Parametry kan. **
WE analogowe 4

Zakres

Punkt pomiarowy

ID rejestratora

Typ pamiêci

Pocz¹tek pomiaru
Data i czas

Pocz¹tek pomiaru
Data i czas

Komentarz I

Komentarz II

Powrót do menu g³.
Parametry rejestr.

Powrót do
parametrów kana³u

E

T³umienie

XXX

Przedzia³ pomiarowy

XXXE E

E

E

E

Bie¿¹ca wartoœæ **
Kana³ 4

Menu g³ówne
Status

Enter

Alarm baterii
(gdy wystêpuje)

Identyfikator
Menu g³ówne

- +

- +

Enter

- +

- +

E
- +

- + - +

- +- +

- + - +

Enter

W celu w³¹czenia wyœwietlacza nale¿y
aktywowaæ klucz g³owic¹ magnetyczn¹

- +

- + - +- +

Data i czas
Max wart. analog

Wartoœci **
Kana³ 1

Bie¿¹ca wartoœæ **
Kana³ 1

Wartoœci **
Kana³ 4

Bie¿¹ca wartoœæ **
Kana³ 2

Powrót do menu
g³ównego wart.

Bie¿¹ca wartoœæ **
Kana³ 3

Bie¿¹cy czas
Bie¿¹ca data

Menu g³ówne
Parametry kan.

Parametry kan. **
WE impulsowe 1

Dolny próg alarmu

XXXX.XX

Dolny próg alarmu

XXXX.XX

Powrót do menu
parametrów kana³u E

Powrót do menu g³.
Parametry kana³ów

Menu g³ówne
Parametry rejest.

Okres pomiaru

Górny próg alarmu

XXXX.XX

Menu g³ówne
LCD wy³¹czony

Aktywowanie klucza LCD powoduje powrót wyœwietlania
do menu g³ównego z dowolnej pozycji podmenu.

Gdy inne klucze nie s¹ pobudzane po kilku sekundach
nastêpuje automatyczna dezaktywacja wyœwietlacza.

Schematyczny diagram wyœwietlanego menu

Górny próg alarmu

XXXX.XX

LCD-wyœwietlacz

Klucz wejœcia

Klucze wyboru (+), (-)

LCD klucz (wy³¹czenie)
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www.sensus.com

info.pl@sensus.com


