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Aanbevelingen voor hardware installatie
DCX Niveau dataloggers
Installatie/gebruik in peilbuizen (DCX22-AA, DCX22-SG en DCX22-VG)
De hardware installatie wordt niet door KELLER voorgeschreven omdat er oneindig veel mogelijkheden zijn
waarbij het apparaat correct functioneert.

De gebruiker dient wel met de volgende zaken rekening te houden:
-

De niveausensor dient zich onder water te bevinden om een correcte meting uit te kunnen voeren.

-

Bij uitvoeringen met een batterijpot dient deze batterijpot boven het waterniveau te zijn geplaatst.

-

Bij de DCX22-AA mag de luchtdruksensor niet luchtdicht afgeschermd worden. Voor gebruik in een
peilbuis dient de peilbuis geventileerd te zijn

-

De speciale adapterring (DCX22-AA en DCX22-G) zorgt ervoor dat het systeem op de bovenkant van de
buis hangt. Vergewis u ervan dat de ring groot genoeg is.

-

Na programmering en uitlezing dient het afsluitdopje teruggeplaatst te worden op de PC aansluiting.
Wanneer dit niet wordt gedaan kan er door vocht kortsluiting ontstaan met het uitvallen van het systeem
als gevolg.

-

De software biedt slimme functies voor de omrekening naar stijghoogte. Hierbij is het van belang dat de
verschillende maten correct worden ingegeven.

-

Bij uitvoeringen met een batterijpot kan er ten gevolge van condens of een te hoge waterstand vocht op
het beschermdopje van de PC aansluiting blijven staan. Neem dit vocht weg met bv een droge doek
alvorens de PC aansluiting te openen.

-

Indien de kabel van de DCX22-AA, DCX22-G of DCX22-VG te lang is kunt de kabel op lengte maken
door deze op te lussen. Let u er op dat er geen knikken in de kabel mogen komen. Dit zou kabel breuk
en eventueel afsluiting van het capillair (DCX22-VG) en tot gevolg kunnen hebben waardoor de logger
niet goed functioneert.

-

Het membraan van niveau- en luchtdruksensor zijn fijn mechanische en hoogprecieze onderdelen die bij
aanraking defect kunnen raken met uitval van de DCX22 als gevolg.

Aanvullende aanbevelingen voor installatie/gebruik voor overstort toepassing (DCX22-AA)
-

De niveausensor dient zo laag mogelijk t.o.v. de overstortmuur te worden geplaatst, echter wel zodanig
dat deze niet in de bezinksellaag hangt en bij voorkeur niet op de overstortmuur zelf (ivm stuw).

-

De niveausensor dient gefixeerd te worden om slingeren te voorkomen. Bij slingeren komt de
niveausensor omhoog waardoor er niet meer correct wordt gemeten.

-

Het verdient aanbeveling om de batterijpot van de DCX22-AA zo dicht mogelijk onder de putrand te
plaatsen zodat de PC aansluiting zich binnen handbereik bevindt.

Handleiding Logger DCX 4

Versie 4.08

7

Onderhouds aanbevelingen
-

Indien de batterijstatus lager dan 30% aangeeft of na 7 jaar verdient het aanbeveling de batterij
preventief te wisselen. Het is dus belangrijk dat er tijdens de uitlezing of (her)programmering aandacht
aan de batterij indicator wordt geschonken.

-

De meetkop van de sensor dient minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd te worden op vervuiling. Indien
vervuiling wordt geconstateerd dient deze vervuiling te worden weggenomen. Raadpleegt u hiervoor
KELLER Meettechniek BV.

Voor alle DCX niveau en overstort sensoren geldt dat u na de installatie de offset moet controleren en eventueel
bijstellen. Voor meer informatie zie pagina 10.

Hardware / Software eisen
Processor

Minimaal Pentium 75MHz

Beeldschermresolutie

1024 x 768

Geheugen

Minimaal 16MB vrij werkgeheugen (RAM)

Schrijfruimte

Minimaal 20MB vrije schijfruimte

Seriële poort

1 vrije seriële poort tbv communicatie met de sensor

Operating system

Win 95, Win 98, Win 2000, Win XP, NT4, WinCE
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KELLER Logger DCX 4.0 for Windows
KELLER Logger DCX 4.0 for Windows is de software voor programmering en uitlezing van de nieuwste generatie
KELLER DCX22 Niveaudataloggers. Het pakket bestaat uit de volgende componenten
-

Writer (programmering)

-

Reader (uitlezen)

-

Viewer (grafiekmodule voor uitleesprogramma)

-

Airpressure comp. ( Barometrische compensatie module voor uitleesprogramma)

-

Waterlevel Converter (NAP conversie module voor uitleesprogramma)

-

TXT-Converter (Conversie module voor tekst bestanden voor uitleesprogramma)

-

WISKI Converter (Rekenmodule) *

-

Overstortrapportage (Module voor vol-automatische overstortrapportage)*

-

XML Converter*

-

TNO Converter voor conversie naar het format van de Dino Database van TNO*

De programmering van DCX22 niveaudataloggers geschiedt met “Writer”. Het programma “Writer” gebruikt u
voor het programmeren van de DCX-RC neerslagdatalogger (aparte handleiding).

Software Installatie
De installatie is bijzonder eenvoudig. Dubbelklik op het bestand “Logger.exe” en de installatie wordt gestart.

In het eerste dialoogvenster geeft u aan in welke taal de installatie moet verlopen. Nadat u uw keuze heeft
gemaakt klikt u op “OK”. Hierna verschijnt het volgende scherm en klikt u op “Volgende”.

In het derde venster kunt u de standaard installatie directory wijzigen. Standaard is deze ingesteld op
“C:\Program Files\Keller Druckmesstechnik”. Indien u deze niet wijzigt klikt u op “Volgende”.

In het laatste venster kunt u de installatie kiezen die u prefereert.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Typical

Standaard Installatie

Compact

Installeert de minimaal benodigde bestanden.

* Custom

Hier kunt u kiezen welke onderdelen u installeert. Belangrijk indien u de TNO Converter, de
WISKI Converter, XML-export of de “Overstortrapportage” module wilt installeren (zie pag. 18)
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Programmering
Writer is de software waarmee de DCX22 Niveaudatalogger wordt geprogrammeerd. Na het opstarten verschijnt
het volgende scherm.

Initialiseren
Voordat u met de DCX22 Niveaudatalogger kunt communiceren dient u het systeem eerst te initialiseren. Dit doet
u door op “LEES CONFIGURATIE” te klikken. Nadat de configuratie is ingelezen worden de actuele instellingen
van de DCX datalogger in het programmeervenster ingevuld. U kunt deze functie dus ook gebruiken om te
controleren of de instellingen juist zijn. In het onderste witte scherm (het status venster) worden tijdens het lezen
van de configuratie de software versie, het serienummer en de stand van de klok van de datalogger
gepresenteerd.

De Menubalk
Bestand
Onder file vindt u 3 opties:
-

Opslaan Configuratie bestand
Hiermee kunnen de gemaakte instellingen worden opgeslagen

-

Open Configuratie bestand
Hiermee worden eerder opgeslagen instellingen weer geopend

-

Einde
het programma verlaten.
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Poort Instellingen
Onder Poort Instellingen vindt u de volgende opties
-

Poort
hierin stelt u het juiste COM-poort nummer in

Instellingen
Apparaat ID
Hier vult u de DINO peilbuiscode (of een andere identificatiecode) in, waarmee tijdens de uitlezing automatisch
een bestandsnaam wordt gemaakt. Er zijn maximaal 65 tekens beschikbaar.
Stel druk offset in
Alvorens het calibratiescherm verschijnt dient u eerst een
password in te vullen. Dit password is “CALIBRATION”.

De DCX22 Niveaudatalogger kan na installatie een andere
positie hebben dan tijdens de kalibratie. Gevolg hiervan kan
zijn dat de druk niet correct wordt geregistreerd. De oorzaak
hiervan ligt in het feit dat door standverandering van één van
de druksensoren het gewicht van het membraan van die
druksensor druk uitoefent op de silicium meetchip waardoor er
een offset verschuiving optreedt.

De functie “Stel druk offset in” geeft u de mogelijkheid om de
DCX22 Niveaudatalogger na installatie in te stellen op de
actuele barometrische druk zodat het systeem correct meet. U
dient voor beide sensoren de actuele barometrische druk
invoeren wanneer het systeem geen waterdruk kan meten.
Daarbij dienen beide sensoren zich in de stand te bevinden
waarin de geïnstalleerd worden.

Ter completering van de nieuwe offset instelling klikt u op “Stel P1 en P2 op nieuwe waarde”. De DCX22 wordt
nu opnieuw gekalibreerd op de ingegeven druk.

Belangrijk : Deze procedure voert u buiten de peilbuis uit als beide sensoren zich in dezelfde positie
bevinden als waarin ze geïnstalleerd worden en beide sensoren dezelfde (atmosferische) druk meten.
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Opties
Onder opties vindt u 4 tabs:
Algemeen
Hier stelt u in welke taal u verkiest en of u de
seriële poorten automatisch wilt detecteren.

Tevens kunt u hier opgeven in welke map de
coinfiguratie bestanden (.CFX) opgeslagen dienen
te worden.
Eenheden
Hier stelt u in welke eenheden u wilt gebruiken.
Tevens heeft u hier de mogelijkheid om nietstandaard eenheden in te geven en wat de
daarbijbehorende conversiefactoren zijn t.o.v. de
standaard eenheden.

Kanalen
Hier geeft u de benaming aan de diverse kanalen. Onderstaand een voorbeeld van deze benamning:

Kanaal

Benaming

P1-P2

Luchtdrukgecomp. Waterstand

P1

Niveau sensor

P2

Baro sensor

T

Temperatuur

TOB1

Watertemperatuur

TOB2

Luchttemperatuur

Info
Onder Info vindt u auteursrechten informatie.
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Het programmeerscherm
Type
Door op de afbeelding te klikken kunt u wisselen tussen het datalogger type: (lucht)druk of waterstand/overstort

Te registreren kanalen
Hier kan worden geselecteerd welke kanalen geregistreerd moeten worden.

P1

Hydrostatische druk (waterstand + luchtdruk)

P2

Luchtdruk

P1-P2

Luchtdruk gecompenseerde waterstand

T

Temperatuur (optioneel)

TOB 1

Water temperatuur

TOB2

Luchttemperatuur

De gewenste kanalen laten zich eenvoudig selecteren door met de muis in het witte vlakje te
klikken. Ter bevestiging verschijnt er een “V” in het vakje.

Apparaat Type
Onder Apparaat Type wordt het gebruikte type logger geselecteerd:
-

Luchtdrukgecompenseerd (DCX22VG en DCX22-AA)

-

Absoluut (DCX22-SG)

Conversie naar
Hier wordt ingesteld hoe de gemeten waarden geconverteerd moeten worden:

-

Waterkolom

-

Stijghoogte

-

Stijghoogte tov NAP of TAW

-

Overstort

Installatie voorwaarden / Apparaat instellingen
Hier worden de parameters ingesteld die benodigd zijn voor de diverse conversies. Teneinde de stijghoogte te
kunnen berekenen dient de software te “weten” hoe diep de sensor hangt en wat het NAP niveau van bovenkant
peilbuis is. De installatiediepte speelt hierin een cruciale rol.

Er zijn twee mogelijkheden om deze te bepalen:
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Installatiediepte (B)
Installatiediepte is de installatiediepte die u zelf opmeet. U dient de afstand op te meten tussen de bovenkant van
de batterijpot of peilbuis tot het membraan van de sensor. Het membraan bevindt zich op gelijke hoogte als de
markering op de sensor. De installatiediepte voert u als positief getal in.
Diepte tot water (C) (Stijghoogte)
Gebruikt u deze optie dan hoeft u alleen handmatig
de stijghoogte te meten.

Om de stijghoogte in te vullen klikt u op “bepaal
waterstand” waarna er een nieuw scherm
verschijnt.

In het groene veld vult u de handmatig gemeten
waterstand in.

Vervolgens klikt u op “meet nu actuele waterstand”
waarna de sensor de waterstand meet. Het verschil
tussen de door de gebruiker gemeten waarde en
de door de sensor gemeten waarde dient als offset.

De stijghoogte voert u als positief getal in.

Indien u heeft gekozen voor “Overstort” dan verschijnen de
velden “Vormfactor” en “Breedte”. In deze velden vult u de
vormfactor en de breedte van de overstort in. Hierdoor heeft
u later tijdens de uitlezing deze gegevens niet nodig om de
rapportage te maken. Het uitleesprogramma haalt deze
gegevens tijdens de uitlezing uit de logger.
Indien u de vormfactor niet weet klikt u op het vorm icoon en
krijgt u een overzicht te zien met de meest voorkomende
overstort vormen.
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Soortelijk gewicht
Dit is het soortelijk gewicht van water dat
bij laboratorium condities een waarde
3
heeft van 998kg/m . In de praktijk zal er

altijd een afwijkende waarde gelden.
Indien deze waarde bekend is vult u deze
in dit veld in. Is het soortelijk gewicht niet
bekend dan kan de software deze voor u
berekenen.

Klik hiervoor op “Dichtheidstabel” en het volgende scherm verschijnt. In dit scherm selecteert u de soortelijke
massa die het meest overeenkomt met de situatie. U dubbel-klikt hierop en vervolgens klikt u op OK. De juiste
dichtheid is nu geselecteerd.

Starttijd
Met de optie “Starttijd” wordt ingesteld wanneer het systeem wordt opgestart. Hiermee wordt niet de registratie
van meetgegevens gestart.

1. Na schrijf configuratie

direct na het wegschrijven van de instellingen

2. Future Start

op in te stellen datum en tijd (future start)

Future Start
Kiest u voor “Future Start” dan verschijnen er 2 velden waar u resp. datum
en tijd kunt selecteren waarop de logger geactiveerd wordt. Klikt u op
“datum” dan ziet u een pop-up kalender waar u eenvoudig de gewenste dag
selecteert.

De tijd selecteert u door de verschillende segmenten (uur, minuut en
seconde) in waarde te verhogen of te verlagen met de pijltjes toetsen. U
kunt ook handmatig een waarde invoeren door met de muis in het
betreffende segment te klikken en de gewenste waarde in te typen.

Wanneer de starttijd in het verleden ligt krijgt u een pop-up window te zien waarin wordt gemeld wanneer de
meting zal starten.

Door “Synchroniseer tijd met PC klok” te selecteren wordt de tijd van de PC in de logger geschreven. Bij het
programmeren van meerdere loggers dient deze functie ingeschakeld te worden zodat alle loggers op dezelfde
tijd worden geactiveerd. Voorwaarde voor de juiste tijd in de logger is dat de PC klok goed staat ingesteld.
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Vast registratie interval
Deze optie schakelt u in wanneer u met een vast interval een meting, bestaande uit de eerder geselecteerde
kanalen, wilt opslaan. Het vaste interval is instelbaar van 1 seconde tot 18 uur.

Op basis van dit interval berekent de software

Start registratie na gebeurtenis
Het “event trigger” stelt u in staat om de logger te activeren wanneer zich een bepaalde situatie voordoet. Te
denken valt aan een verandering in waterstand (pomproeven), overstorten etc.

Indien u bij “Conversie naar” voor overstort heeft gekozen dan wordt de optie “Start registratie bij gebeurtenis”
geactiveerd en de optie “Aan bij WS1 uit bij WS2” geselecteerd.

Wanneer u deze functie selecteert verschijnen de volgende functies.
Detectie Interval
Om te bepalen of deze situatie zich voordoet dient eerst een zgn. detectie interval te worden ingesteld. Ieder
interval wordt de actuele meetwaarde van de meetkop vergeleken met de ingestelde event voorwaarde. Voor veel
voorkomende instellingen als 1 seconde, 1 minuut of 1uur kunt u onder de in te stellen cijfers klikken.
Registratie Interval na gebeurtenis
Zodra er gesignaleerd wordt dat er sprake is van een event, start de logger de registratie van de meetgegevens.
De registratie geschiedt met een in te stellen “Registratie Interval na gebeurtenis”, het registratie interval dat
ingaat nadat het ingestelde event is gesignaleerd. Dit registratie interval is onafhankelijk van een eventueel
ingesteld “Vast registratie interval”.

Zo kan bij b.v. een overstort ook het aanzweltraject worden geregistreerd door b.v. een vast interval van 10min. In
te stellen en een event interval van 10 sec. Iedere 10 min wordt er sowieso een meting geregistreerd en zodra er
sprake is van een overstort wordt de opslagfrequentie verhoogd naar 10sec.
Middel over “X” metingen met 1s interval
De gebruiker kan er ook nog voor kiezen om de logger een aantal metingen met 1 seconde interval te laten
middelen en alleen dit gemiddelde te registreren. Deze functie kan van pas komen bij getijdenmeting waarbij de
golfslag geëlimineerd dient te worden.
Events
De volgende events zijn beschikbaar :
(de schematische weergave verduidelijkt de werking)

Aan bij WS1 (waterstand1), uit bij WS2 (waterstand 2)
De logger schakelt in bij waarde “WS1” en uit bij waarde “WS2”. Voor WS1 en WS2 kan ieder kanaal worden
gekozen. Deze meetmodus is ideaal voor overstorten waarbij WS1 de inschakelwaarde is en WS2 de
uitschakelwaarde. WS2 dient ivm hysterese altijd ca.3 cm lager te zijn dan WS1.
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Bij de berekening van de overstort wordt van de gemeten waterstanden de berekeningstrigger (WS3) van de
gemeten waarden afgetrokken.

Aan bij Ws1, Uit bij Ws2

Aan bij Ws1, Uit bij Ws2

aan < uit

aan > uit
Registratie

Registratie

P

Registratie

P

Off

On
Off

On

t

t

Delta k > WS1
De logger start zodra er een verandering ter grootte van WS1 (waterstand 1) t.o.v. de vorige registratie wordt
gesignaleerd.

Delta k > Ws 1
Registratie

P
Ws1
Ws1
Ws1

t
k > WS1

k < WS1

De logger start wanneer de ingestelde waarde wordt

De logger start wanneer de ingestelde waarde

overschreden.

wordt onderschreden.

k > Ws1

k < Ws1
Registratie

Registratie

P

P

Ws1

Ws1
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Eindeloos (Ringgeheugen)
Deze optie stelt de gebruiker in staat om de logger door te laten registreren waarbij de eerste geheugenplaatsen
weer worden overschreven (FIFO, first in – first out). Standaard stopt de logger wanneer het geheugen vol is.

U dient echter wel rekening te houden met de tijd waarin het geheugen vol is. Hierbij geldt :

Aantal Geheugenplaatsen
Aantal te registreren metingen

=
Aantal te registreren kanalen

Stel dat u elk uur meet en alle 5 de kanalen registreert, dan kost elke registratie 5 geheugenplaatsen.

Het geheugen is ca. 30.000 plaatsen groot hetgeen betekent dat u 6.000 metingen kunt opslaan
(30.000 geheugenplaatsen / 5 kanalen). Met een interval tijd van 1 uur betekent dit dat u binnen 6.000 uur (ca
250 dagen) de gemeten waarden moet hebben uitgelezen daar anders de eerste geheugenplaatsen weer worden
overschreven.

Apparaat ID (tbv bestandsnaam)
Hier wordt de DINO peilbuiscode (of een andere
identificatiecode) weergegeven die u onder “Instellingen,
apparaat ID” heeft ingevuld. Met deze ID wordt na
uitlezing van de logger de bestandsnaam gemaakt met
toevoeging van datum en tijd.

Commentaar
In dit veld kan aanvullende informatie worden opgenomen
zoals b.v. de staat van de peilbuis, het soort meting of
andere voor de gebruiker belangrijke informatie.

Status
In het onderste witte veld worden mededelingen geschreven over de status van de logger. Hierin ziet u b.v.
wanneer de logger is geprogrammeerd, de status van de communicatie etc..

Actuele Waarde
Indien geactiveerd (door op On-Line te klikken) wordt hier de actuele waarde voor het geselecteerde kanaal
getoond. De meetfrequentie is 1 seconde.
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Eenheden
“Eenheden” biedt de mogelijkheid om de eenheden voor de On-Line meting in te stellen. De volgende opties zijn
beschikbaar :

Grootheid
Druk

Eenheden
Bar

mBar

mWK

PSI

Temperatuur °C

°K

°F

Lengte

m

inch

foot yard

Hoogte

m

Pa

kPa Mpa mmHg

ATM

De grootheid “Hoogte” is de stijghoogte, dus de waterkolom met verrekening van installatiediepte en eventueel
NAP/TAW niveau. Indien u deze grootheid selecteert wordt de actuele stijghoogte getoond hetgeen handig is om
de gemeten stijghoogte met een handmatig gemeten stijghoogte te vergelijken.

Batterij status
Hier wordt de resterende capaciteit van de batterij getoond. De batterij status wordt niet gemeten maar berekend
aan de hand van een gemiddeld stroomverbruik en wordt weer naar 100% gereset na een batterijwissel. Het
verdient aanbeveling om na 7 jaar (of wanneer de batterij status < 30%) de batterij te vervangen.

Bedieningsknoppen
Met de volgende knoppen wordt de feitelijke communicatie met de DCX22 Niveaudatalogger tot stand gebracht.

Lees configuratie
Leest de actuele instellingen van de DCX22 Niveaudatalogger.

Schrijf Configuratie
Schrijft de gedane instellingen in de DCX22 Niveaudatalogger.

Stop Registratie
Stopt een lopend record.

Afbreken
Onderbreekt de lopende communicatie met de DCX22 Niveaudatalogger.

Afsluiten
Sluit het programmeervenster.

Configuratie bestanden
Na de programmering kunt u de gedane instellingen opslaan in een configuratiebestand. Zo kunt u later nakijken
hoe de DCX datalogger is geprogrammeerd. Tevens kunt de instellingen weer oproepen als u de logger opnieuw
wilt programmeren.

Handleiding Logger DCX 4

Versie 4.08

19

Opslaan
Voor het opslaan van de configuratie kiest u in de menubalk “Bestand” en vervolgens “Opslaan Configuratie”
U krijgt een standaard bestands-dialoogvenster te zien waarin de bestandsnaam reeds is ingevuld
Openen
Voor het openen van de configuratie kiest u in de menubalk “Bestand” en vervolgens “Openen Configuratie”.
De opgeslagen instellingen worden in het programmeerscherm ingevuld. Deze instellingen kunt u nu wijzigen en
vervolgens met “Schrijf Configuratie” weer naar de DCX logger schrijven.

Belangrijk : Vergeet NIET de instellingen in de DCX22 Niveaudatalogger te schrijven door op “SCHRIJF
CONFIGURATIE” te klikken!
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Uitlezing
Met het programma Reader DCX22 worden KELLER DCX22 dataloggers uitgelezen en de uitgelezen data
bewerkt. Na het opstarten verschijnt het volgende scherm.

De Menubalk
Bestand
Onder “Bestand” vindt u slechts één optie: het
programma verlaten.

Poort Instellingen
Onder Poort-Instellingen vindt u de volgende opties

Poort

hierin stelt u het juiste COM-poort nummer in

Opties
Onder opties vindt u “Configuratie” waar u de volgende
instellingen kunt bewerken:
Algemeen
Hier kunt u instellen in welke taal het programma moet
werken. Onder “Opties“ kunt u de opslaglocatie voor
de databestanden (*.IDC) wijzigen. Tevens kunt u aangeven of u van elk bestand dat uit de logger wordt gelezen
een backup bestand wilt maken. Hierdoor blijven de ruwe data altijd beschikbaar wat erg handig kan zijn daar
sommige modules de data permanent bewerken en slechts één maal uitvoerbaar zijn. M.b.v. een backup van de
originele data kunt u later geconstateerde onjuistheden toch herstellen.

Info
Auteursrechten informatie
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Het werkscherm
Opvragen van geregistreerde records
Door op de knop “Lees geheugen” te klikken worden alle beschikbare records uit de logger gelezen en in een
lijst gepresenteerd op volgorde van starttijd. Voor elk record staat een selectievakje waarmee het betreffende
record wordt geselecteerd voor uitlezing. Na het record wordt aangegeven hoeveel geheugenruimte het
betreffende record inneemt. De records die u uit wilt lezen selecteert u door in het witte vlakje voor het
betreffende record te klikken. Ter bevestiging voor uw keuze(s) verschijnt er een “V” in het vakje.

Beschikbare conversie modules
Er zijn een aantal modules beschikbaar waarmee u de ingelezen data direct kunt bewerken. De getoonde
modules kunt u selecteren en activeren door op “>>” te klikken waarna de geselecteerde module in de rechter
kolom wordt geplaatst. (een uitgebreide beschrijving per module vindt u verderop in deze handleiding)

Let u er wel op dat de verschillende modules in volgorde van selecteren worden uitgevoerd!

De volgende modules zijn beschikbaar:

-

Air Pressure Compensation (Luchtdrukcompensatie)
Volautomatische luchtdrukcompenatie voor absolute sensoren. U opent één of meerdere bestanden en
daarna selecteert u het bestand waar de luchtdruk in is opgeslagen. Klik daarna op Convert en de
compensatie wordt voltooid.

-

Viewer
Weergave van grafiek, tabel en meetinfo

-

WL Converter
Converteer de gemeten waterstanden van waterkolom naar stijghoogte of stijghoogte NAP.

-

TXT Converter
Slaat het bestand op als Excel bestand.

-

Overstort rapportage
Genereert volautomatisch een overstort rapportage.

-

TNO Converter
Export de data naar het formaat van de DINO database van TNO

-

WISKI Converter
Converteert de meetdata naar het WISKI formaat. WISKI is een Duits database programma.
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-

XML Converter
Converteert de data naar een XML bestand dat compatible is met het Aquolist formaat

Alle genoemde modules zijn ook los te starten. Wanneer u de logger(s) in het veld alleen heeft uitgelezen zonder
bewerkingen dan beschikt u achteraf over dezelfde functionaliteit. De bestanden hebben de extensie “IDC” en
worden standaard opgeslagen in de door u ingestelde map.

Na selectie van de gewenste records klikt u op “Lees Record(s)” en worden de geselecteerde records gelezen
en direct in een ASCII file geschreven waarbij als naam de in de programmering ingestelde “Apparaat ID” wordt
gebruikt met toevoeging van de startdatum en –tijd van de betreffende records.

Heeft u tijdens de programmering geen “Apparaat ID” ingegeven, dan kunt u in het veld “Bestandsnaam” een
bestandsnaam ingeven. Indien u ook dit veld leeg laat, krijgt het bestand de naam “_00.IDC” waarbij “00” een
volgnummer is. Na een volgende uitlezing zal het bestand “_01.IDC” worden genoemd.

In het dialoogvenster dat verschijnt kunt u aangeven waar het bestand moet worden weggeschreven.

Uitleesmarkering
Tijdens het uitlezen wordt gevraagd of er een
uitleesmarkering in de logger moet worden geplaatst.
Deze markering zorgt ervoor dat bij een volgende
uitlezing niet alle metingen worden uitgelezen maar
alleen die metingen die na de vorige uitlezing zijn
gedaan. Daar de logger als het ware opnieuw wordt
gestart ziet u bij de volgende uitlezing in de record
lijst een nieuw record met de startdatum- en tijd van
de laatste uitlezing. Dit is immers de starttijd van het
huidige record. Na bevestiging van de uitleesmarkering verschijnt er een nieuw venster waarin wordt getoond
wanneer de logger de volgende meting doet.

Batterij status
Hier wordt de resterende capaciteit van de batterij getoond.

De batterij status wordt niet gemeten maar berekend aan de hand van een gemiddeld stroomverbruik en wordt
weer naar 100% gereset na een batterijwissel. Het verdient aanbeveling om na 7 jaar of wanneer de batterij
status < 30% de batterij te vervangen.
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De verschillende Reader Modules
Air pressure compensation (luchtdruk compensatie)

Met de “Air pressure Compensation
Module” compenseert u niveau bestand
van een absolute DCX
niveaudatalogger met de luchtdruk. De
luchtdruk kan uit een bestand gelezen
worden maar u kunt ook een vaste
constante luchtdruk-waarde invoeren.

De luchtdrukbestanden kunnen van een
DCX22-baro maar ook van een DCX22AA (kanaal P2) afkomstig zijn.

Indien u de luchtdruk uit een bestand
wilt lezen dan klikt u op het keuze
rondje “Lees luchtdruk uit bestand” .
Klik nu op de knop rechts van het witte
vlak om het luchtdrukbestand te
selecteren. Vervolgens selecteert u bij
“Luchtdrukkanaal” welk kanaal van
het luchtdrukbestand de luchtdruk
bevat. Indien de luchtdruk door een DCX22-baro of DCX22-SG is geregistreerd dan is dit kanaal P1. Wanneer de
luchtdruk door een DCX22-AA is geregistreerd dan is dit kanaal P2.

Indien u met een vaste luchtdrukwaarde wilt compenseren dan klikt u op het keuzerondje “Constante luchtdruk”
en vult u daaronder in het witte vlak de luchtdruk waarde in.

De compensatie vindt plaats door op “Converteer” te klikken.

Wanneer deze module niet tijdens de uitlezing maar later wordt gestart dan kunt u de waterstand bestanden
selecteren door in de menubalk op “Bestand” te klikken en de bestanden die gecompenseerd moeten worden
aan te klikken. De standaard lijst functies van Windows kunnen gebruikt worden. Hierdoor kunt door de Control
en/of de SHIFT toetsten meerdere bestanden tegelijk selecteren.

Indien u de “Air Pressure Converter” in het Reader programma heeft geselecteerd wordt deze automatisch
opgestart tijdens het lezen van het geselecteerde record.
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Waterlevel converter
De DCX niveau en overstort dataloggers registreren
in Bar. Middels het soortelijk gewicht kunnen we deze
druk omrekenen naar een waterkolom.

Wanneer we ook de gegevens van de peilbuis in
deze berekening betrekken kunnen we de
waterkolom omrekenen naar stijghoogte of
stijghoogte t.o.v. NAP / TAW / MSL*.
De waterlevel converter stelt u in staat al deze
bewerkingen vol-automatisch te laten verlopen.

Daartoe start u de “Water Level Converter” en
opent u het te converteren bestand door op “Bestand”
te klikken in de menubalk en vervolgens te kiezen
voor “Open Bestand”. Daar kiest u het te converteren
bestand.

Desgewenst kunt u eerst de peilbuis configuratie
wijzigen bijvoorbeeld wanneer u constateert dat de
tijdens installatie ingevoerde waarden niet kloppen.

De conversie wordt voltooid nadat u op “Converteer”
heeft geklikt.

Indien u de “Waterlevel Converter” in het Reader programma heeft geselecteerd wordt deze automatisch
opgestart tijdens het lezen van het geselecteerde record.
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TXT Converter
De TXT converter converteert
uw DCX data naar een
tekstbestand met “TXT” als
extensie. De instellingen
worden opgeslagen en bij de
volgende conversie als default
gebruikt.

Vervolgens stelt u in of u alle
kanalen wilt wegschrijven naar
het tekstbestand of alleen die
kanalen die een waarde
hebben geregistreerd.

Afwijkend van de
geregistreerde data kunt u bij
de conversie ervoor kiezen om
de verschillende kanalen een
andere eenheid te geven.
Indien u bijvoorbeeld het
niveau in “mWK” heeft
geregistreerd dan kunt u er bij de Excel conversie voor kiezen om dit kanaal in b.v. “mmHg” om te zetten.

U kunt handmatig aangeven wat het decimaal scheidingsteken is en hoe het datum/tijd formaat ingesteld moet
worden. De instellingen die u maakt gelden per record. Leest u meerdere records uit één DCX datalogger in dan
wordt voor elk record gevraagd of de oude instellingen mogen worden gehanteerd. Indien dit het geval is kunt u
op “Ja” drukken en indien dit niet het geval is klikt u op “Nee” en kunt u de instellingen wijzigen.

U kunt de TXT-Converter ook los starten om later een bestand te converteren. Daartoe klikt u op “Bestand” in de
menubalk en kunt u een te converteren bestand selecteren.

Indien u de “TXT Converter” in het Reader programma heeft geselecteerd wordt deze automatisch opgestart
tijdens het lezen van het geselecteerde record.
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WISKI Converter
De WISKI converter stelt u in staat om per
geregistreerd kanaal de eenheid te
wijzigen en eventueel een correctie factor
toe te passen. De bewerkte gegevens
worden in een nieuw “ZRX” bestand
opgeslagen nadat u op “Create Files”
heeft geklikt..

De WISKI Converter is alleen in de Duitse
en de Engelse taal beschikbaar.
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De TNO Converter

De TNO Converter stelt u in staat om de
gemeten data direct naar het formaat van de
DINO database te exporteren.

Om de waterstanden van een bepaalde
meetsessie te converteren klikt u in de
menubalk op “Bestand” en selecteert u het
gewenste “IDC” bestand. Wanneer u verder
geen instellingen wijzigt klikt u op “Maak
bestand” en de data wordt in DINO formaat
weggeschreven. De extensie van de weggeschreven TNO bestanden is “TUF”.

Wanneer de DCX22 geen waterstand registreert, dan wordt in het TNO bestand bij de betreffende meting de
opmerking “droog” geplaatst. U kunt een hysterese ingeven zodat er b.v. bij een andere waarde dan “0” de
opmerking “Droog” wordt vermeld.
#TNO_NITG_EXCHANGE_FILE=
#VERSION= 1, 1, 0
#FILE_SOURCE= 12AB3456789-01_16,11,2003_13,37,49_00.TUF
#FILE_DATE= 2003/11/16 13:37:53
#DATA_SET_NAME_IN= DINO
#DATA_SET_NAME_OUT=
#REMARK=
#OBJECT_MEASUREMENT_TYPE= GWL
#COLUMN= 9
#COLUMN_INFO= 1, OBJECT_ID
#COLUMN_INFO= 2, OBJECT_SUB_ID
#COLUMN_INFO= 3, DATE, YYYY/MM/DD
#COLUMN_INFO= 4, TIME, HH24:MI:SS
#COLUMN_INFO= 5, VALUE, CM, MP
#COLUMN_INFO= 6, REM
#COLUMN_INFO= 7, QLT
#COLUMN_INFO= 8, REL
#COLUMN_INFO= 9, NOTE
#COLUMN_SEPERATOR= ;
#DATA_INSERT_METHOD=
#DATA_UPDATE_METHOD=
#EOH
12AB3456789;01;2003/11/16;13:35:06;-000272;;;;
12AB3456789;01;2003/11/16;13:35:16;-000272;;;;
12AB3456789;01;2003/11/16;13:35:26;-000272;;;;
12AB3456789;01;2003/11/16;13:35:36;-000272;;;;droog
12AB3456789;01;2003/11/16;13:35:46;-000272;;;;droog
12AB3456789;01;2003/11/16;13:35:56;-000272;;;;
12AB3456789;01;2003/11/16;13:36:06;-000272;;;;droog
12AB3456789;01;2003/11/16;13:36:16;-000272;;;;
12AB3456789;01;2003/11/16;13:36:26; 000272;;;;droog
Indien u de “TNO Converter” in het Reader programma heeft geselecteerd wordt deze automatisch opgestart
tijdens het lezen van het geselecteerde record.
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Overstort rapportage

Deze module genereert uit de ingelezen data volautomatisch een overstort rapportage.

De bewerking werkt als volgt. Van elke tijdens de overstort geregistreerde waterstand wordt de trigger hoogte
(WS1, afstand tussen de niveau sensor en de overstort-muur) afgetrokken waardoor alleen de waterkolom boven
de overstortmuur overblijft. Deze waterstand wordt met de formule van Poleni omgerekend naar een debiet.

Q = 1,7 x m x b x h3/2
Hierin is:
Q

= debiet

1,7

= correctiefactor voor de gravitatiekracht

m

= vormfactor van de overstort (zie tabel)

b

= breedte van de overstortmuur

h

= waterstand t.o.v. de bovenkant van de overstortmuur, dus de geregistreerde waarde minus de
inschakelwaarde

Kruinvorm

M-waarde
Breed, scherp, loodrechte hoeken

0,85 - 0,88

Breed, afgeronde hoeken

0,87 - 0,95

Breed, geheel afgerond, gestreken klep

1,13 - 1,27

Scherp, goede beluchting

1,11

Afgerond, loodrechte bovenstroomse wand
en schuine benedenstroomse wand

1,30

Dakvormig, afgerond

1,37

Door van alle waterstanden het afgeleide debiet te middelen en dit gemiddelde debiet te vermenigvuldigen met de
3
duur van de overstort is er een indicatie voor de hoeveelheid water in m dat is overgestort.
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Open het bestand met overstort gegevens door op “Open IDC bestand” te klikken.

De overstortmodule haalt uit de data de bij programmering ingegeven waarden voor de vormfactor en de
muurbreedte van de betreffende overstort. Heeft u ze niet geprogrammeerd dan kunt u ze invullen. Vervolgens
selecteert u het kanaal waarin de luchtdrukgecompenseerde waterstanden zijn opgeslagen (meestal P1-P2).
Indien u tijdens de installatie onder “Conversie naar”’ heeft gekozen voor overstort en de vormfactor en
muurbreedte heeft ingevuld verschijnen deze automatisch in de betreffende velden. U kunt ze voor het maken
van de rapportage wijzigen. Nadat u op “Bereken” heeft geklikt wordt de rapportage voor u gemaakt. Indien u
verkeerde waarden heeft ingevuld voor vormfactor en of muurbreedte dan wijzigt u deze en klikt u nogmaals op
“Bereken”. Een nieuwe rapportage wordt dan gemaakt.

Naast de rapportage kunt u alle overstorten binnen het bestand ook grafisch weergeven. Klikt u daartoe op
“Graph”. De rapportage verschijnt weer als u op “Report” klikt.

Belangrijk
Bij de berekening van de overstort wordt van de gemeten waterstanden de berekeningstrigger (WS3) van de
geregistreerde waterstanden afgetrokken. Er dient immers alleen gerekend te worden met de waterhoogte boven
de overstortmuur.

De Overstortrapportage is ook los te starten om later uit de geregistreerde gegevens een overstortrapportage te
genereren. Klik daartoe in de menubalk op “Bestand” en selecteer het gewenste bestand met “Open Bestand”
of klik op de knop “Open IDC bestand”

Een rapportage is via Bestand->Opslaan als op te slaan als RTF (rich text format). Op dezelfde manier (maar
dan “Bestand -> Open RTF bestand”) kunt u een opgeslagen rapportage weer openen.

De grafiek van een overstort toont naast de gemeten waterstanden ook de 3 triggerwaardes middels
gekleurde lijnen. De instellingen hiervan verandert u door in de Viewer op “Overstort” te klikken. Wanneer
een logger niet als overstort logger is geconfigureerd dan is deze knop niet beschikbaar.
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Viewer
Met de Viewer kunt u uw geregistreerde data in een grafiek weergeven en afdrukken zonder daarvoor b.v. Excel
op te starten De Viewer biedt reeds vele mogelijkheden voor een optimale weergave van de verschillende
kanalen.

U kunt in de Viewer de volgende items in stellen:
-

weergave van elk afzonderlijk kanaal in- of uit schakelen

-

de eenheden van druk en temperatuur veranderen

-

in en uit zoomen voor een betere detail weergave

-

een grid (rasterpatroon), legenda en een crosshair in- of uitschakelen

-

weergave van grafiek, tabel en samenvatting (hiertoe klikt u op de TABS linksonder)

-

een andere start en stop datum opgeven voor het “filteren” van een datumrange. Deze datumrange
wordt ook gebruikt voor het afdrukken van de verschillende onderdelen.

Teneinde de weergave te optimaliseren worden de data middels een auto-scale functie geplot. Dit houdt in dat
de software automatisch de minimum en maximum waarde bepaalt en deze over de as verdeelt. U kunt deze
waarden veranderen.
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Voor de weergave van stijghoogten selecteert u “Inverteer” waardoor de gemeten data t.o.v. maaiveld worden
weergegeven. De gemeten waterstanden kunt u ook in tabelvorm weergeven. Klikt daarvoor links onderin op de
TAB “Tabel”

U kunt separaat de grafiek, tabel en samenvatting ook afdrukken. Onder de menu optie “Bestand” vindt u de
knoppen voor het afdrukkenen en opslaan van deze onderdelen.

U kunt de Viewer ook los starten om later de geregistreerde gegevens grafisch weer te geven. U opent een
bestand door op “Bestand” te klikken in de menubalk en vervolgens voor “Open bestand” te kiezen.

Daar selecteert u het gewenste bestand en worden de data in een grafische weergave getoond.

Indien u de “Viewer” in het Reader programma heeft geselecteerd wordt deze automatisch opgestart tijdens het
lezen van het geselecteerde record.
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XML converter
De XML converter converteert de data naar een XML bestand.

Vul de betreffende velden in naar behoefte en klik op “Maak bestand”.
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IDC File Processor
De IDC File Processor is een apart programma om één of meerdere bestanden een aantal bewerkingen te laten
ondergaan. Het programma is in eerste instantie bedoeld voor het bewerken van data die met een Husky of Ipaq
(beiden zijn Windows CE handheld computers) zijn uitgelezen. Op deze handhelds is een directe verwerking met
de verschillende modules vanwege de beperkte rekencapaciteit niet mogelijk.

Voor het openen van bestanden klikt u op “Open bestand” en selecteert u de bestanden die u wilt bewerken.
Vervolgens selecteert u de verschillende gewenste modules, net zoals u dat in het Reader programma doet. De
knop “Uitvoeren” zorgt uiteindelijk voor de bewerking van de geselecteerde bestanden.
In tegenstelling tot het reader programma vraagt de IDC File processor niet om een bevestiging voor o.a. gebruik
van bestaande instellingen. De praktijk leert dat het bij de bewerking van een groot aantal bestanden niet
wenselijk is om na ieder bestand het gebruik van reeds bekende instellingen te moeten bevestigen.
Deze optie is overigens (opties) instelbaar voor het geval u voor ieder bestand andere instellingen wilt gebruiken.
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Shortform handleiding Grondwaterstand
Programmeren
1.

Start “Writer”

2.

Klik eerst op “LEES CONFIGURATIE” om de DCX22 Niveaudatalogger te initialiseren.

3.

Locatie

Functie

Instelling

Programmeerscherm

Kanalen

P1-P2 geselecteerd*, overige kanalen als
gewenst

4.

Programmeerscherm

Apparaattype

Luchtdrukgecompenseerd

5.

Programmeerscherm

Conversie naar

naar wens instellen, zie handleiding

6.

Programmeerscherm

Soortelijk gewicht

3
998 kg/m of middels automatische bepaling

7.

Programmeerscherm

Starttijd

Future Start

8.

Programmeerscherm

Synchroniseer PC-klok

geselecteerd

9.

Programmeerscherm

Vast registratie interval

zoals gewenst, bv 12:00:00

10. Programmeerscherm

Start bij gebeurtenis

niet geselecteerd

11. Menubalk

Instellingen, Apparaat ID

Dino code invullen

Klik op “SCHRIJF CONFIGURATIE”

* Bij absolute dataloggers (DCX22-SG of DCX22-G) is dit kanaal P1

Uitlezen
1.

Start het reader programma

2.

Klik op “Lees geheugen”

3.

Selecteer de records die uitgelezen dienen te worden

4.

Selecteer eventueel de gewenste bewerkingsmodules (in ieder geval als eerste “WL Converter”)

5.

Klik op “Lees Records”
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Shortform handleiding Overstort
Programmeren
1.

Start “Writer”

2.

Klik eerst op “LEES CONFIGURATIE” om de DCX22 Niveaudatalogger te initialiseren.

Locatie

Functie

Instelling

3.

Programmeerscherm

Kanalen

(P1-P2) geselecteerd, overige kanalen uit

4.

Programmeerscherm

Apparaattype

Luchtdrukgecompenseerd

5.

Programmeerscherm

Conversie naar

Overstort

6.

Programmeerscherm

Conversie naar

Vormfactor (vorm van de muur; zie putgegevens)

7.

Programmeerscherm

Conversie naar

Breedte (muurbreedte; zie putgegevens)

8.

Programmeerscherm

Soortelijk gewicht

3
998 kg/m of middels automatische bepaling

9.

Programmeerscherm

Starttijd

“Na schrijf configuratie”

10. Programmeerscherm

Synchroniseer PC-klok

geselecteerd

11. Programmeerscherm

Vast registratie interval

6 uur

12. Programmeerscherm

Start bij gebeurtenis

geselecteerd

13. Programmeerscherm

Detectie interval

00:00:10

14. Programmeerscherm

Interval na gebeurtenis

00:01:00

15. Programmeerscherm

Event

Aan bij WS 1, uit bij WS 2
WS1 = Inschakelwaarde
(afstand tussen sensor en muur)
WS2 = Uitschakelwaarde (= WS1 – 5 cm*)

16. Menubalk

Instellingen, Apparaat ID

Putnummer invullen

Klik op “SCHRIJF CONFIGURATIE”

Bij de berekening van de overstort wordt van de gemeten waterstanden de triggerhoogte voor inschakeling
(WS1) van de geregistreerde waterstanden afgetrokken. Er dient immers alleen gerekend te worden met de
waterhoogte boven de overstortmuur. Indien u de uitschakeltrigger (WS2) ca 3 cm lager heeft ingesteld tbv
hysterese worden de waterstanden tot 3cm onder de overstortmuur wel geregistreerd maar niet betrokken in de
berekening. De overstortrapportage rapporteert dus alleen de hoeveelheid water dat werkelijk is overgestort.

Uitlezen
1.

Start het reader programma

2.

Klik op “Lees geheugen”

3.

Selecteer de records die uitgelezen dienen te worden

4.

Selecteer eventueel de gewenste bewerkings modules
(in ieder geval als eerste “WL Converter” en daarna de overstortmodule)

5.

Klik op “Lees Records”
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Shortform handleiding DCX Rain Catcher
Programmeren
Start “Writer”

Klik eerst op “LEES CONFIGURATIE” om de DCX22 Neerslagdatalogger te initialiseren.

Locatie

Functie

Instelling

Programmeerscherm

Luchtdruk / Waterstand

Luchtdruk (klik op icoon links boven in)

Programmeerscherm

Kanalen

P1 (baro sensor) indien gewenst geselecteerd

Programmeerscherm

Kanalen

Kanaal 6 geselecteerd

Programmeerscherm

Starttijd

Bij schrijf configuratie

Programmeerscherm

Synchroniseer PC-klok

geselecteerd

Programmeerscherm

Vast registratie interval

zoals gewenst, bv 00:15:00

Programmeerscherm

Start bij gebeurtenis

niet geselecteerd

Menubalk

Instellingen, Apparaat ID

Indien gewenst naam van de locatie invullen

(dit is de neerslag in mm)

Klik op “SCHRIJF CONFIGURATIE”

Uitlezen
1.

Start het reader programma

2.

Klik op “Lees geheugen”

3.

Selecteer de records die uitgelezen dienen te worden

4.

Selecteer eventueel de gewenste bewerkingsmodules

5.

Klik op “Lees Records”
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Windows CE software
CE reader en CE Writer zijn uitlees en programmeer programma’s voor op Windows CE (Pocket PC) handheld
computers. De programma’s zijn geschikt voor de Husky van Itronix en de Ipaq van Compaq.

Beide programma’s bieden nagenoeg dezelfde mogelijkheden als de PC software. Alleen tijdens het uitlezen
vind er geen bewerking plaats van de gelezen data.

De uitleg beperkt zich tot een summiere toelichting op de verschillende vensters. Kennis van de werking van de
PC software is in uw voordeel.

CE Reader 4.01
Installatie verloopt eenvoudig door het bestand CE Reader te starten vanuit Windows Explorer. De automatische
installatie zorgt ervoor dat de software op uw handheld wordt geïnstalleerd. Let u erop dat er na de
installatieprocedure een synchronisatie wordt uitgevoerd. Meestal gaat dit automatisch.

Voor het uitlezen van data start u de CE Reader en klikt u op “Read Contents”. De data wordt uitgelezen en
automatisch opgeslagen.

Voor het online monitoren van de waterstand kunt u op “Online” klikken. De actuele waarden worden getoond. U
kunt hierbij ook de actuele stijghoogte weer laten geven.
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CE Writer 4.01
Installatie verloopt eenvoudig door het bestand CE Writer te starten vanuit Windows Explorer. De automatische
installatie zorgt ervoor dat de software op uw handheld wordt geïnstalleerd. Let u erop dat er na de
installatieprocedure een synchronisatie wordt uitgevoerd. Meestal gaat dit automatisch.

In onderstaande scherm voorbeelden worden de verschillende fases van de programmering toegelicht

Voordat u de logger kunt programmeren klikt u eerst op “Read Conf” net zoals u dat in Writer voor Windows doet.
De actuele configuratie wordt ingelezen waarna u de logger kunt programmeren.

In het Start-Conf. Scherm stelt u de verschillende start instellingen in.
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In het Channel scherm stelt u in welke kanalen geregistreerd moeten worden.

In het Rec.-Conf scherm stelt u het vaste interval in (fix int) en eventuele event triggers voor o.a. overstorten

In het WL-Conf (Waterlevel Configuration) stelt u de de verschillende waarden in voor Conversie, Installatiediepte
en NAP hoogte van de peilbuis
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In het Pict. Scherm ziet u een grafische voorstelling van de ingestelde meting.

In het user-val scherm kunt u eventuele gebruikers variabelen in stellen.

In het text scherm kunt u het apparaat ID (Dino code) en eventueel commentaar invullen.

Als alle instellingen gereed zijn keert u terug naar het hoofd scherm en klikt u op “Write Conf.
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DCX-RC Raincatcher
De DCX-RC wordt geprogrammeerd met “WRITER”

“Writer” is in principe het zelfde programma als “WRITER-WL” alleen ontbreekt hier de functionaliteit
die specifiek bedoeld is voor waterstand sensoren. De programmering is bijzonder éénvoudig. Onder
“te registreren kanalen” selecteert u de gewenste parameters. In de DCX-RC is een druksensor
ingebouwd voor meting van de luchtdruk, desgewenst selecteert u deze door in het witte vlakje voor
“P1” te klikken. Ditzelfde geldt voor de buitentemperatuur (TOB1). De neerslag wordt geregistreert
wanneer u “K6” selecteert. De programmering van de overige parameters is identiek aan de
programmering van de DCX22 niveaudataloggers.
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GSM Setup
Verbinding maken / Configuratie lezen
Met GSM Setup programmeert u het KELLER GSM-1 modem.
Als het programma is opgestart selecteert u het COM-poort nummer waaraan het GSM1 modem is
aangesloten. Vervolgens klikt u op “VERBINDEN” en wordt er een verbinding met het modem
gemaakt. Klik op “CONFIGURATIE LEZEN” en het volgende scherm verschijnt.
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Als eerste dient de klok te worden geprogrammeerd. Door op de pull-down rechts van de datum te
klikken kunt u de juiste datum selecteren. Vervolgens stelt u de juiste tijd in en klikt u op
“SCHRIJVEN”

In het kader “Functies vrijgeven” kunt u instellen welke functies het modem moet uitvoeren. De eerste
4 functies betreffen allen SMS functies. De functie “dataverbinding” betreft een verbinding waarbij data
naar en van de Logger geschreven kan worden alsof de logger met de uitleeskabel met uw PC is
verbonden.
Wanneer u een functie selecteert wordt er een knop toegevoegd rechts van de knop “Instellingen”.
Wanneer u op de betreffende knop klikt kunt u de configuratie voor die functie instellen.

Belangrijk: wanneer het modem geen data verzend is het uitgeschakeld. Innovatieve techniek rondom
de modem module maakt het modem wakker wanneer dat nodig is. Op deze manier wordt er zeer
efficiënt gebruik gemaakt van de batterij die hierdoor wel tot 2 jaar mee kan gaan. U kunt het modem
daardoor niet opbellen; het modem zal zelf altijd de verbinding of SMS initiëren.

SMS Opvragen
U kunt het modem opdracht geven om op vaste geprogrammeerde tijden informatie via een SMS
bericht te verzenden. Indien u echter tussentijds informatie verlangt dan kunt u een SMS naar het
modem sturen (bv met uw mobiele telefoon) waar het modem op zal reageren. Met de functie “SMS
opvragen” stelt u in wanneer en hoe vaak het modem uit de standby stand wordt gehaald om bij de
provider na te gaan of er een SMS bericht is.

Bij datum en tijd stelt u de eerste datum/tijdstip in wanneer het modem zijn SMS berichten moet
opvragen. Bij interval stelt u de tijd in waarna opnieuw SMS berichten worden opgevraagd.
Desgewenst kunt u een password ingeven. Dit password gebruikt u in het SMS bericht dat u aan het
modem stuurt, gevolgd door een spatie en de gewenste commando.
Commando’s
?

stuurt een bericht terug aan de verzender met de actuele meetwaarden voorafgegaan door de tekst die u

in het tekstveld ingeeft
I

stuurt een bericht terug aan de verzender met informatie van het modem en de actuele meetwaarden

<

initieert een dataverbinding
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Voorbeeld
Stel u wilt tussentijds een dataverbinding maken en uw heeft als wachtwoord “keller” ingevoerd.
Het SMS bericht dat u aan het modem stuurt luidt dan
“keller <” (zonder aanhalingstekens en met een spatie tussen het wachtwoord en het commandoteken)

Meetwaarde SMS
Met de functie “Meetwaarde SMS” kunt u per SMS de actuele meetwaarden opvragen.

Bij datum en tijd stelt u de eerste datum/tijdstip in wanneer het modem het SMS bericht moet verzenden. Bij
interval stelt u de tijd in waarna opnieuw een SMS bericht moet worden verstuurd.

In het veld “SMS nummer” kunt u het telefoonnummer programmeren waar het SMS bericht naar toe moet
worden gestuurd.

Eén SMS bericht kan 160 karakters bevatten. Of u nu slechts 1 karakter of alle 160 karakters schrijft, het bericht
kost evenveel. Met de optie “SMS na X metingen” kunt u instellen hoeveel metingen er in 1 sms bericht verwerkt
moeten worden waardoor u de hoeveelheid informatie per bericht optimaliseert.

Alarm SMS
Met de functie “Alarm SMS” kunt u een SMS sturen wanneer een bepaalde druk (niveau) of temperatuur wordt
bereikt. Denk hierbij aan kritieke waterstanden.

Bij datum en tijd stelt u de eerste datum/tijdstip in wanneer het modem het SMS bericht moet verzenden. Bij
interval stelt u de tijd in waarna opnieuw een SMS bericht moet worden verstuurd.

In het veld “SMS nummer” kunt u het telefoonnummer programmeren waar het SMS bericht naar toe moet
worden gestuurd.

Bij “Alarm kanaal” stelt u in op welke parameter getriggerd moet worden. Bij soort alarm kunt u aangeven of er bij
het bereiken van een in te stellen waarde alarm gegeven moet worden of bij een bepaalde toe- of afname per
tijdseenheid.
In het daarvoor bestemde veld kunt u instellen hoe vaak er een alarm SMS moet worden gestuurd.

In de waarde velden kunt u de feitelijke grenswaarden invullen waarop alarm gegenereerd wordt.
In het tekst veld kunt u tekst invullen die in het alarm SMS moet worden meegestuurd. Hierbij kunt u denken aan
een instructie opgevolgd moet worden in geval van SMS.

Info SMS
Met een Info SMS stuurt het modem een bericht met daarin informatie over de signaal sterkte, de resterende
batterijcapaciteit en de actuele meetwaarden.
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Bij datum en tijd stelt u de eerste datum/tijdstip in wanneer het modem het SMS bericht moet verzenden. Bij
interval stelt u de tijd in waarna opnieuw een SMS bericht moet worden verstuurd.

In het veld “SMS nummer” kunt u het telefoonnummer programmeren waar het SMS bericht naar toe moet
worden gestuurd.

Dataverbinding
Met een dataverbinding brengt het modem een verbinding tot stand met uw PC en kunt u draadloos het
geheugen uitlezen en de logger anders configureren. De functionaliteit is identiek als wanneer de logger met een
uitleeskabel met uw PC is verbonden.

Bij datum en tijd stelt u de eerste datum/tijdstip in wanneer het modem zijn verbinding moet maken. Bij interval
stelt u de tijd in waarna opnieuw verbinding moet worden gemaakt..

In het veld “Terugbel nummer” kunt u het telefoonnummer programmeren van de PC waarmee verbinding moet
worden gemaakt.
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Modem Reader
Voor het volautomatisch uitlezen is het programma “Modem Reader” ontwikkelt. Dit programma herkent een
inkomende oproep, beantwoord deze automatisch, leest de datalogger uit en schrijft de informatie naar uw harde
schijf.

In de menu balk kunt u onder “Poort-Instellingen” de COM-poort selecteren waaraan uw PC-modem is
verbonden.

Net als het off-line reader programma dient u de verschillende modules te selecteren waarmee u de
ruwe data uit de logger wilt bewerken. Voor niveau- en overstort dataloggers geldt ook hier dat de
“WL-Converter” altijd (!) als eerste geselecteerd dient te zijn.

Om het programma in de automatische antwoord modus te zetten klikt u op “START”. Het programma
tast nu het modem af en stelt het in om met het GSM modem te communiceren. Wanneer er een
oproep binnen komt zal deze automatische opgenomen worden waarna de data uit de logger wordt
gelezen en op de harde schijf worden opgeslagen. Voor deze handelingen kunt u een aantal zaken
instellen naar uw voorkeur.
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Instellingen Modem Reader
Wanneer u in de menubalk op “OPTIES” klikt kunt kiezen uit een drietal opties om het programma
instellen. Als eerste kunt u de configuratie instellen.
Configuratie

Algemeen

Onder “Algemeen” kunt de taal, de
COM poorten en de locaties voor
data- en configuratiebestanden
instellen.

Modem

Onder “Modem” kunt u indien nodig
specifiek Hayes-commando’s instellen
voor uw PC modem.

Handleiding Logger DCX 4

Versie 4.08

48

Lees en schrijf Instellingen
Als tweede optie in het menu “OPTIES” vindt u de “Lees en schrijf Instellingen”.

In dit menu kunt u specifieke instellingen voor de logger ingeven.

Logger registreren

Om de logger te herkennen dient u deze aan de hand van het
serienummer te registreren. Dit doet u door linksonder in het
venster op “Voeg app. Toe” te klikken. Een nieuw venster
verschijnt waarin u het serienummer van de te registreren logger
kunt invoeren.
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Lees opties

Hier stelt u in of alleen het actuele record moet worden gelezen of alle aanwezige records. Bij deze
laatste optie kunt u een “vanaf” datum instellen.

Tijdens het uitlezen kunt u de klok van de logger synchroniseren met die van de PC. Indien gewenst
selecteert u deze optie.
Schrijf opties

U kunt tijdens een verbinding de logger opnieuw configureren. Hiertoe maakt u in “WriterWL” een
nieuwe configuratie en slaat deze op. In “Modem Reader” kunt onder “Schrijf Opties” aangeven dat u
een nieuwe configuratie naar de logger wilt schrijven door in het witte vlakje “Schrijf Configuratie” te
klikken. Vervolgens geeft u in het veld “Writer/WL configuratiebestand” aan om welk bestand het gaat.
Wanneer de configuratie betrekking heeft op een niveau- of overstort datalogger selecteert u
“Waterlevel Configuratie”

Op dezelfde wijze kunt u tevens het apparaat ID (peilbuis nummer) dat gebruikt wordt om de
bestandsnaam te maken en het eventuele commentaar wijzigen.

Belangrijk: het wijzigen van apparaat ID en/of commentaar vergt veel tijd en derhalve batterij
capaciteit van het GSM1 modem.

Toon Log

De derde optie in het menu “Opties” is het tonen van een Log bestand. In dit bestand vind u alle
informatie over de data uitwiseling tussen PC en modem. Deze informatie kan handig zijn bij het
opsporen van storingen.
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Notities
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