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STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU DATALOGERA KIMO KT110 / 150 

 

1. Inštalácia softvéru KILOG 

 

Pre dokončenie inštalácie je potrebné potvrdiť všetky čiastkové inštalácie, ktoré sa budú ponúkať 

v inštalačnom okne. 
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2. Pripojenie datalogera ku PC 
Prepojte dataloger s PC s použitím USB kábla. Jack konektor na jednej strane kábla pripojte do konektora 

na pravom boku datalogera. Druhý koniec kábla s USB konektorom pripojte do zásuvky USB na PC. 

  

 

 

 

 

 

 

3. Spustenie programu 
Program spustite kliknutím na ikonu KILOG, ktorá sa vytvorí na ploche PC. Zobrazí sa základný displej 

programu. 

 

Poznámka: Pokiaľ sa pri prvom otvorení programu zobrazí menu v angličtine, kliknite na položku menu Tools 

a potom na podmenu „Language“ a vyberte Slovenčina. 

4. Konfigurácia datalogera 
 

Kliknite na ikonu  a otvorí sa nasledujúce okno. 
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Kliknite na „Nová konfigurácia“. 

 

Na tomto okne môžete nastaviť zobrazovanie / nezobrazovanie meraných údajov na displeji v položke 

„Zobraziť“, „ON – zapnuté, OFF-vypnuté“. Gombíkom „Načítať existujúcu konfiguráciu“ si môžete zvoliť 

uloženú konfiguráciu vytvorenú predtým, napr. pre iné intervaly ukladania nameraných údajov. Kliknite na 

„Ďalší“. 
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Pod nastavením Kanál (teplotný) zaškrtnutím nastavte  Záznamový kanál a Zobraziť kanál. Do položky 

Názov kanálu môžete napísať Meno pre dátový súbor, napr. T-chladnička 2. Ďalej v tomto okne môžete 

nastaviť dolný a horný limit pre alarm. Pokiaľ chcete, aby sa v zázname farebne označili teploty mimo 

nastavené limity, označte štvorec vedľa parametra Aktivácia limitu pre alarm? Potom nastavte požadované 

limity.  

Príklad: ak nastavíte horný limit na 15°C a dolný limit na 3 °C, dataloger označí farebne všetky 

zaznamenané hodnoty teploty mimo nastavené limity. 

Vo výpise po stiahnutí z datalogera, budú hodnoty nad horným limitom označené červenou farbou, hodnoty 

pod dolným limitom modrou farbou. 

Kliknite na „Ďalší“. 

 

Pre dĺžku intervalu pre meranie a záznam teploty 30 minút nastavte podľa tohto obrázku. Pokiaľ chcete 

nastaviť iný záznamový interval, môžete ho zmeniť v parametri „Intervaly“. V záložke Trvanie záznamu sa 

aktualizuje prepočet počtu dní a hodín pre zápis a počet dní kapacity batérie. Zaškrtnutý parameter „Zastaviť 

gombíkom“ znamená, že kedykoľvek je možné zaznamenávanie v datalogeri zastaviť stlačením gombíka 

„OK“ a podržaním 5 sekúnd. 

Poznámka: Keď zastavíte dataloger gombíkom OK, pre nové spustenie je potrebné vykonať novú 

konfiguráciu pripojením ku PC.  

Pred spustením konfigurácie kliknite na ikonu   v programe KILOG pre stiahnutie uložených údajov. 
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Kliknite na „Ďalší“. 

  

Nakoniec sa zobrazí rekapitulácia nastavenia datalogera. Kliknite na Potvrdiť alebo na Predošlý, ak sa 

chcete vrátiť na predchádzajúce okno a zmeniť niektorý parameter. 

   

Po kliknutí na Áno sa automaticky spustí záznam v datalogeri (voľba spustenia priamo z PC). 

Teraz umiestnite dataloger na miesto merania. 

Dataloger bude merať a zaznamenávať teplotu v naprogramovaných časových intervaloch (napr. 30 minút). 

5. Ukončenie merania 
 Po uplynutí meracej kampane, napr. 1 týždeň, vyberte dataloger z meracieho miesta a stlačte OK a podržte 

5 sekúnd. Dataloger sa vypne. 

6. Stiahnutie nameraných údajov do PC 

Pripojte dataloger ku PC USB káblom. Spustite program KILOG. V základnom displeji kliknite na ikonu . 

Otvorí sa nasledujúce okno. 

 

Tu si môžete zvoliť adresár a názov pre uloženie dátového súboru z danej meracej kampane (napr. týždeň 

10). Kliknite na „Uložiť“. 



Predaj a servis: Meratex, s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice, Tel.: 0556405118 / 0907992078, www.meratex.sk 

 

Strana 6 

  pri týchto oknách kliknite na „Nie“. 

 Kliknite na „OK“. 

V ďalšom okne sa zobrazí priebeh merania za zvolenú dobu merania (napr. 1 týždeň) 

 

Kliknutím na Tabuľka sa zobrazia tabuľkové hodnoty 
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Kliknutím na ikonu  môžete exportovať tabuľku ako textový súbor s možnosťou ďalšieho spracovania. 

Kliknutím na ikonu  môžete vytlačiť zobrazenú tabuľku alebo graf na pripojenej tlačiarni. 

 

Pre nakonfigurovanie datalogera pre ďalšiu meraciu kampaň (napr. následujúci týždeň), kliknite na 

ikonu  a postupujte podľa bodu 4. 

Ďalší podrobnejší popis programu KILOG a nastavenie funkcií nájdete v Manuáli ku programu KILOG. 


