
Uvedení do provozu 

Vyjm�te zapisova� nam��ených hodnot  COSMOS-

DATA-LOGGER (CDL) z krabice. V p�ístroji jsou již 

vloženy baterie, je možno ho okamžit� použít. 

Doporu�ujeme p�ed použitím CDL p�ístroje 

zkontrolovat stav baterií (viz. Schéma na druhé stran� 

tohoto listu). 

 

Programování 

P�ed použítím je nutné CDL p�ístroj nejprve p�ipojit 

pomocí CDL/PC kabelu k Vašemu po�íta�i a 

naprogramovat pomocí CDLWin softwaru. Podrobný 

popis programování CDL p�ístroje naleznete v p�íru�ce 

k CDLWin. 

 

Instalace 

CDL p�ístroj umíst�te na m��ené místo a propojte se 

senzory, jaké jste naprogramovali pomocí CDLWin 

softwaru. Ukládání dat  zapo�ne od naprogramovaného 

�asového okamžiku. 

Pozor: nepoužité vstupy zakryjte plastikovými 

krytkami, aby jste zabránili vniknutí vody do 

p�ístroje. 

Po p�ipojení vstup� m�žete na displeji sledovat 

okamžité hodnoty sledovaných veli�in. To platí i 

v p�ípad�, kdy ješt� nebyl dosažen naprogramovaný 

�as, od kterého se mají hodnoty ukládat. 

 

Displej 

B�hem m��ení a po jeho skon�ení si m�žete 

prohlédnout nam��ené hodnoty. Displej aktivujete 

zakrytím senzoru (ENTER). Horizontáln� se v menu 

pohybujete pomocí zakrytí senzor� (+) a (-), vertikáln� 

zakrytím senzoru  (ENTER). Podrobné schéma je 

uvedeno na druhé stran� tohoto listu. 

 

Na�tení nam��ených dat 

Uložená data mohou být kdykoliv b�hem m��ení a po 

n�m vy�teny. To provedete op�tovným p�ipojením 

p�ístroje k Vašemu po�íta�i pomocí CDL/PC kabelu a 

spušt�ním CDLWin programu. Podrobný popis 

naleznete v p�íru�ce k CDLWin. 

Pé�e a údržba 

CDL p�ístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 

Doporu�uje se ale �as od �asu zkontrolovat stav baterií. 

 

Baterie 

 Použité baterie mají jmenovité nap�tí 6 x 1,5 = 9 V. 

Jestliže nap�tí na bateriích poklesne na  6,3 V, zobrazí 

se na displeji varovné hlášení. Zobrazení ostatních 

hodnot se znemožní a m��ení na analogovém vstupu se 

zastaví. I p�esto však z�stávájí nam��ené hodnoty 

nejmén� další 3 m�síce zachovány a lze je ode�íst do 

po�íta�e i p�i znemožn�ném zobrazení na displeji. 

 

Vým�na baterií 

P�i poklesu nap�tí na bateriích (mén� než 7,5 V) je 

nutné baterie v�as vym�nit. Povolením �ty� šroub� na 

krabi�ce s p�ipevn�ným držákem vyjmete baterie. 

 

Pozor: p�i vým�n� baterií nesmí být aktivní LCD 

displej. Pro jistotu m�žete zakrýt i referen�ní 

senzor. Je nutné vym�nit vždy všech 6 baterií (typ 

LR6 Mignon). 

Pozor:Pokud CDL z�stane déle než 30 sec.  bez 

napájení, dojde k  úplné ztrát� dat. 

 

Test baterií 

Po vým�n� baterií pe�liv� p�išroubujte nazp�t kryt. 

Dbejte p�itom na to, aby se nepoškodil napájecí kablík 

nebo t�sn�ní ví�ka. Pokud po vým�n� baterií za�ne na 

displeji probíhat test p�ístroje, byly staré baterie zna�n� 

vybity. Data jsou v tom p�ípad� nenávratn� ztracena. 

Pokud po vým�n� baterií neprob�hne na displeji test 

p�ístroje, znamená to, že data i naprogramování z�staly 

zachovány. Aktivací displeje (zakrytím senzoru 

ENTER) dojde ke kontrole stavu baterie a p�erušené 

m��ení se znovu automaticky spustí. 
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Zapisova� nam��ených hodnot 
 

 

Zapisova� COSMOS-DATA-LOGGER je mobilní 

pam��, která zaznamenává hodnoty m��ených veli�in 

v závislosti na �ase. K  provozu nepot�ebuje sí�ové 

napájecí nap�tí, p�ístroj je napájen z baterií s dlouhou 

životností.  

K p�ístroji je dodávána celá �ada p�íslušenství jako 

nap�. impulsní senzory, tlakové senzory, teplotní 

senzory, CDL/PC kabel pro p�ipojení k po�íta�i a 

vyhodnocovací software CDLWin. 


