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Korlátozott felelősségi nyilatkozat 

Ennek a dokumentumnak egyetlen része sem másolható és/vagy publikálható nyomtatásban, fényképen, 
mikrofilmen vagy bármilyen egyéb módon a kiadó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. A műszaki adatok előzetes 
értesítés nélkül módosulhatnak. Az Eijkelkamp Soil & Water nem felel és/vagy tehető felelőssé semmilyen kár 
és/vagy személyi sérülés miatt, amely a termék (hibás) használatából származik. Az Eijkelkamp Soil & Water 
szívesen veszi a termékkel és a felhasználói kézikönyvvel kapcsolatos felhasználói észrevételeket és javaslatokat. 
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1. Bevezetés 

1.1. Hogyan használjam a kézikönyvet 

A kézikönyv referenciakönyvként használható a Global Data Transmitter Single Prime GPRS (v. Global 
Data Transmitter Single Prime UMTS) – a továbbiakban modem – konfigurálásához. A modem 
használata előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A modem és alkatrészei áttekintéséhez olvassa el 
a 3. fejezetet. Győződjön meg róla, hogy: 

 ismeri a kézikönyv tartalmát 

 követi az útmutatásokat 

 nem cseréli fel az eljárások sorrendjét 

1.2. Eredeti parancsok 

Az eredeti parancsokat a kézikönyvben angol nyelven ismertettük. 

1.3. Működési elv 

1.3.1. Eijkelkamp Smart Sensoring 

Az Eijkelkamp Smart Sensoring célja a terepi mérési adatok gyűjtése. Az Eijkelkamp Smart Sensoring 
GSM (GPRS v. UMTS1) rendszeren keresztüli vezeték nélküli adatkapcsolat által működik. A nem 
kívánatos hozzáférés érdekében, az adatkapcsolat titkosított. Az Eijkelkamp Smart Sensoring 
alkotóelemei a szenzorok (e+ loggerek és/vagy Diver adatgyűjtők), a modem és a GDT-szerver. A 
közöttük való kommunikációt és a komponensek funkcionalitásait az alábbi fejezetek ismertetik. 

1.3.2. Az adatkommunikáció áttekintése 

 

A Eijkelkamp Web Portál 
B E-mail 
C SMS riasztás 
D GSM hálózat 
E Szenzorkábel 
F Szenzor mérési adat 
G Küldési (send) intervallum 
H Ébredési (wake-up) intervallum (riasztás esetén rövidebb) 
I Mérési intervallum 
K API link 

  

                                                             
1 Az UMTS opcionális 
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Eszköz Kommunikáció Tevékenység Hiv. 

Szenzor szenzorkábel  mérés 
 adatok tárolása 

 

Modem szenzorkábel 
GSM (UMTS 
opcionális) 

 közvetít a GDT-szerver és a szenzor között 

 kommunikál a GDT-szerverrel 

 belső barométer méri a légköri nyomást és hőmérsékletet 

1.3.4 

GDT szerver GSM (UMTS 
opcionális) 

 kommunikál a modemmel és a csatlakozó szenzorokkal 

 adatokat gyűjt és tárol 
 konfigurálja a modemet és a szenzor beállításokat 

1.3.5 

Eijkelkamp 
Web Portál, 
E-mail 

Internet  felhaszn. konfigurálja a modemet és a szenzor beállításokat 

 adatokat kap a GDT-szervertől 
 a felhasználó láthatja a modem és a szenzorok állapotát 

1.3.6 
és 
1.3.7 

1.3.3. Kommunikációs intervallumok 

Az alábbi ábra egy példát mutat arra, hogy miként rendezhetők a különböző eszközök közötti 
kommunikációs intervallumok. 

A Első szenzor mérési intervallum 
B Ébredési intervallum 
C Belső barométer mérési intervallum 
D Küldési intervallum 

 

Mérési intervallum 
A mérési intervallum két szenzor mérés közötti időintervallum. A mérési intervallum állítható. 

Ébredési intervallum 
A modem bekapcsolási (alvó állapotból történő felébredés) gyakoriságát határozza meg. A modem 
ilyenkor tart kapcsolatot a GDT-szerverrel és a szenzorokkal. 

 
Megjegyzés 
SMS üzenetek csak riasztás esetén keletkeznek és kerülnek elküldésre (azaz, nem egy előre 
beállított specifikus intervallumban) 

Küldési intervallum 
A GDT-szerver által az el nem küldött adatok összegyűjtésének, és az új adatok elküldésének gyakorisága 
a felhasználó (e-mail) vagy az Eijkelkamp Web Portál részére. 

1.3.4. Modem 

A modem és összetevőinek áttekintéséhez olvassa el a 3. fejezetet. A modem a szenzor és a GDT-szerver 
közötti kapocs az Eijkelkamp Smart Sensoring rendszerben. A modem begyűjti egy mérési helyszínről az 
adatokat anélkül, hogy bárkinek is a helyszínre kéne mennie. A modem periódikusan, az ébredési 
intervallumok során aktivizálódik, és kapcsolódik a GDT-szerverre. 
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A modem legfontosabb funkciói: 

 A csatlakoztatott szenzor mérési adatainak a GDT-szerverhez való eljuttatása 

 Távolsági monitoring és a csatlakoztatott szenzor kontrolljának lehetővé tétele 

A modem legfontosabb képességei: 

 Nem igényel szoftvert 

 Globális csatlakoztathatóság 

 Szabványos alkáli elemekkel működik 

 Egyszerű, plug and play telepítés 

 Belső barométer 

 Egy szenzor csatlakoztatható (2 szenzor csatlakoztatása a GDT-S Prime Plus, több szenzor pedig 
a GDT-Multiple modemmel lehetséges) 

A modemet háromféleképpen érhető el. Az alábbi táblázatban áttekinthetők a lehetőségek. 

Opció Eszköz Ref. 

Eijkelkamp Web Portál Web-böngésző Eijkelkamp Web Portál online kézikönyv 

E-mail funkcionalitás E-mail cím 2. Kiegészítő (Supplement 2; M-11320102E) 

API REST-kliens Eijkelkamp 

1.3.5. GDT-szerver 

A GDT-szerver a modemet és a hozzá csatlakozó szenzorokat irányítja. Az alábbi táblázatban 
áttekinthetők a lehetőségek. 

Kontroll jellege Specifikáció 

Kommunikáció Adatok begyűjtése az ébredési intervallumokban 

Monitoring Állapot vizsgálata 

Konfigurálás Beállítások módosítása 

Riasztás E-mail és/vagy SMS küldése előre beállított határértékek meghaladása 
esetén. A riasztást az Eijkelkamp Web Portálra is elküldi 

1.3.6. Eijkelkamp Web Portál 

A Web Portál könnyű hozzáférést biztosít a GDT-szerverhez. 

A Web Portál: 

 Gyors hozzáférést biztosít az adatokhoz 

 Felhasználóbarát felületén keresztül konfigurálhatók a modemek és a szenzorok 

Szükséges háttér: 

 Internet hozzáférés 

 Web-böngésző 

 Felhasználói hozzáférés az Eijkelkamp Web Portálhoz 
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Megjegyzés 
Részletes információk az Eijkelkamp Web Portál használatát illetően az online felhasználói 
kézikönyvben találhatók 

1.3.7. E-mail funkcionalitás 

A felhasználó a GDT-szervernek elküldött e-maillel is tud kommunikálni a modemmel. Az e-mail interfész 
a modem haladó felhasználói részére ajánlott. 

Szükséges háttér: 

 Internet 

 Felhasználó e-mail címe 

 A modem e-mail címe 
 
Megjegyzés 
Részletes információk az e-mail funkcionalitás használatát illetően a 2. Kiegészítőben 
találhatók 

1.3.8. API funkcionalitás 

Az API a GDT-szerver könnyű elérését biztosítja 

 Gyors hozzáférést biztosít az adatokhoz 

 Lehetővé teszi a modem és a szenzor beállításainak konfigurálását 

Szükséges háttér: 

 Internet kapcsolat 

 REST-kliens 

 Felhasználói hozzáférés az API használatához 
 
Megjegyzés 
Az API használatát illető részletes információkért vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp-pal. 

1.4. Szerviz és támogatás 

1.4.1. Szakértői csapat 

Az Eijkelkamp Soil & Water tapasztalt szervizcsapattal rendelkezik. Szakértelműk igénybe vehető az 
ellenőrzési, telepítési és a javítási tevékenységek során. A kézikönyv által nem tárgyalt beállítások, 
telepítési, karbantartási és javítási feladatok tekintetében vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp-pal. 

Győződjön meg róla, hogy rendelkezésre állnak az alábbiak: 

 Termékkód2 

 Gyártás ideje 

 Sorozatszám 

 Vásárlás ideje 

 Számlaszám 

                                                             
2 A termékkód megtalálható minden oldal láblécén. A termékkód M-mel kezdődik. 
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1.4.2. Kapcsolatfelvétel 

A cím megtalálható a kézikönyv borítóján is. 

Eijkelkamp Soil & Water BV 
Nijverheidsstraat 30 
P.O. Boksz 4, 6987 ZG Giesbeek 
The Nederlands (Hollandia) 
Telefon: +31 313 88 02 00 
E-mail:  info@eijkelkamp.com 
Internet: www.eijkelkamp.com 

2. Biztonság 

2.1. Szimbólumok a kézikönyvben 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A ’FIGYELMEZTETÉS’ személyi sérüléssel, esetleg halállal járó veszélyre figyelmeztet. 

 
INTÉS 
Az ’INTÉS’ a gép meghibásodására, más gép meghibásodására és/vagy környezeti kárra hívja 
fel a figyelmet. 
 
Megjegyzés 
A ’Megjegyzés’ további információkat emel ki. 

 

2.2. Rendeltetésszerű használat 

A modemet egy szenzorral (e+logger v. Diver) való terepi kommunikáció céljából tervezték. A 
modemnek 1 szenzor-portja van, tehát egy szenzor csatlakoztatható hozzá. A felhasználó saját kívánsága 
szerint konfigurálhatja a modemet, pl. az ébredési intervallum tekintetében. 

 
INTÉS 
A modem IP68 védelmi osztályú (csak csatlakoztatott szenzorral). Ez azt jelenti, hogy a 
modem por és ideiglenes vízbe merülés ellen védett. Az ideiglenes vízbe merülés nem lehet 
50 óránál hosszabb, és legfeljebb 2 méter mélységig megengedett. Ne merítse folyamatosan 
vízbe a modemet. Ha víz kerül a modem tokjába, vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp-pal,  
 
INTÉS 
Minden egyéb felhasználás a rendeltetésszerű használat ellenében van. 

 

2.3. Felhasználói hozzáértés / szakértelem 

A felhasználó általános számítógép-használati és szoftver ismeretekkel kell rendelkezzen. Az alapvető 
karbantartási munkákhoz általános technikusi műszaki háttér szükséges. 

mailto:info@eijkelkamp.com
http://www.eijkelkamp.com/
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2.4. Felelősségvállalás 

A modem gyárilag szigetelten IP68 védelmi osztályú (50 óra 2 mH2O mélységben) termékként kerül 
forgalomba. 

 
INTÉS 
Nem ajánljuk a modem kinyitását terepi körülmények között. Csak tiszta és száraz 
környezetben nyissa ki a modemet. Kerülje a fölösleges nyitogatást. 

Az IP68 védelmi osztály csak akkor tartható meg és garantálható, ha az alábbi alkatrészek tiszták, por- és 
sérülésmentesek: 

 a tok 

 a tok szigetelése 

 csatlakozók 

Továbbá, győződjön meg róla, hogy: 

 A szenzorkábel helyesen van csatlakoztatva. Ld. a 4.2.3 részt 

 A modem helyesen van telepítve a monitoring kútban. Ld. a 4.2.1 részt 

 A munkát a helyi ESD szabályok szerint végezték el 

 Csak eredeti Eijkelkamp Soil & Water gyártmányú v. ajánlott alkatrészek használhatók 

2.5. Előírások és utasítások 

2.5.1. Modem 

 
FIGYELMEZTETÉS 

 Ne használja a modemet, ha nedves, vagy, ha a tokon belül nyirkos 

 A nedves v. nyirkos modemet törölje meg száraz, nem foszló ruhával. Ne szárítsa 
semmilyen egyéb módon a modemet. 

 
Megjegyzés 
Soha ne vigyen magával lítium elemet vagy lítium elemmel szerelt modemet repülőútra. A 
szigorú utas-szállítási előírások miatt (9 osztályú veszélyes áruk), tilos a lítium elem 
szállítása repülőút során. A lítium elemet, vagy a lítium elemmel szerelt modemet csak 
árufuvarozási járattal lehet szállítani hivatalos csomagolásban, a szükséges bizonylatokkal 
együtt. Győződjön meg róla, hogy megfelel a szállítási követelményeknek. 

2.5.2. Elem 

A modem 2 db. D-típusú alkáli elemmel, vagy 1 db. DD-típusú lítium elemmel működik (ld. a 6.1 részt). 
Az elemtípus választása a felhasználás módjától, ill. az szükséges elemélettartamtól függ. Az élettartam 
nagyban függ az ébredési intervallum hosszától. 

A DD-típusú elem lítiumot tartalmaz. Ennek az elemtípusnak nagy az energiasűrűsége, tehát óvatosan 
kell vele bánni. A helytelen használat túlmelegedéshez és robbanáshoz vezethet. 

 
FIGYELMEZTETÉS 

 Ne használjon sérült elemet. 

 Tartsa távol az elemet tűztől és hőforrásoktól. 



 10 M-113401H 

 Ne merítse az elemet vízbe. 

 Mindig használjon megfelelő elemet. Csak eredeti alkatrészeket használjon. 

 Ne zárja rövidre az elemet. 

 Ne töltse fel az elemet. 

 
Megjegyzés 
Soha ne vigyen magával lítium elemet vagy lítium elemmel szerelt modemet repülőútra. A 
szigorú utas-szállítási előírások miatt (9 osztályú veszélyes áruk), tilos a lítium elem 
szállítása repülőút során. A lítium elemet, vagy a lítium elemmel szerelt modemet csak 
árufuvarozási járattal lehet szállítani hivatalos csomagolásban, a szükséges bizonylatokkal 
együtt. Győződjön meg róla, hogy megfelel a szállítási követelményeknek. 

2.5.3. Csatlakozás 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Ne használjon viseltes és/vagy sérült kábeleket. 

 

2.6. Környezet és hulladékkezelés 

 
INTÉS 
Tájékozódjon a helyi szabályozásról és törvényekről a (nem újra felhasználható) alkatrészek 
lerakását illetően. 
 
INTÉS 
Először távolítsa el az elemeket (ld. 5.4). Az elemek helyes utókezelését illetően ld. a 2.6.2. 
részt. 

 

2.6.1. A termék helyes utókezelése 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Ne dobja el a modemet más típusú hulladékokkal, mert emberi egészségre és a környezetre 
potenciális veszélyt jelenthet. Ha elhasználódott, sérült, vagy egyszerűen nincs rá szüksége 
többé, kérjük, hogy a megfelelő kezelés és/vagy javítás érdekében küldje vissza a modemet 
forgalmazójának. 

2.6.2. Az elemek helyes utókezelése 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Ne dobja el más típusú hulladékokkal, mert az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, 
amelyek emberi egészségre és a környezetre veszélyt jelentenek. A természeti erőforrások 
védelme és az anyagok újrahasznosításának támogatása érdekében, válassza külön az 
elemeket az egyéb hulladéktípusoktól, és vigye a közeli elem begyűjtő helyre. 

 
INTÉS 
Soha ne küldje vissza a DD-típusú cellát légi úton, mert az elem lítiumot tartalmaz. 



 11 M-113401H 

 

3. A termék áttekintése 

3.1. Külső nézet 

 

 

A   antenna csatlakozó3 

B   1 szenzor-port3 (5-tűs apa csatlakozó, A-kódolású 

C   Tok 

D   Felső sapka 

E   Indító kapcsoló (mágnessel aktvált) 

F   Kapcsolat / Hiba LED 

G   Szenzorkábel 

H   szelep 

 
INTÉS 
A modem IP68 védelmi osztályú (csak csatlakoztatott szenzorral). Ez azt jelenti, hogy a 
modem por és ideiglenes vízbe merülés ellen védett. Az ideiglenes vízbe merülés nem lehet 
50 óránál hosszabb, és legfeljebb 2 méter mélységig megengedett. Ne merítse folyamatosan 
vízbe a modemet. Ha víz kerül a modem tokjába, vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp-pal. 

  

                                                             
3 védőkupakkal 
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3.2. Belső nézet 

 

 

A   Nyomtatott áramkör (PCB) 

B   SIM-kártya (SIM-kártya tartóban) 

C   Elem 

D   Szenzor csatlakozó 

E   Nedvességmentesítő tasak (deszikkáns) 

F   Mágnes 

3.3. A vezérlés leírása 

A vezérlés egy mágnessel aktivált Start kapcsolóból és egy LED-ből (kapcsolat / hiba) áll. A LED leírását 
ld. a 3.3.2 részben. A Start kapcsoló mágneses aktiválását követően, a LED a kapcsolat létrejöttét követő 
modemállapotot (vagy a sikertelen kapcsolatot) fogja mutatni. Energiatakarékossági okok miatt, a LED 
automatikusan kialszik a sikeres kapcsolatfelvételt, vagy hiba fellépését követő kb. 15 másodperc után. 

 
Megjegyzés 
A LED mindig OFF (KI) állapotú, amíg a Start kapcsolót mágnesesen nem aktiváljuk. 

 
Megjegyzés 
Amikor az elemeket behelyezzük a modembe: 

 A zöld és a piros LED együtt jelzik, hogy a modem feszültség alatt van. Röviddel utána, a 
zöld LED villogni kezd, jelezve, hogy a modem kapcsolatot teremt a GDT-szerverrel. 
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3.3.1. Start kapcsoló 

A mágnesesen aktivált Start kapcsoló a modem kezdeti bekapcsolására, majd ezt követően a GDT-
szerverrel való kapcsolatfelvétel céljára használható. 

A Start kapcsoló a felső fedélbe van beépítve. 

A Start kapcsolónak a mágnessel való aktiválását követően: 

 Villogni kezd a zöld LED  

 A modem megpróbál csatlakozni a GDT-szerverhez 

 Ha létrejött a kapcsolat, a zöld LED 15 másodpercig világít. 

 
Megjegyzés 
A modemet nem lehet kikapcsolni a Start kapcsoló, ill. a mágnes segítségével. 

 

3.3.2. Kapcsolat / Hiba LED (zöld / vörös) 

A kapcsolat LED a GDT-szerverrel való kapcsolat állapotát mutatja. 

 Leírás 

Villog (zöld) A modem megpróbál csatlakozni a GDT-szerverhez. 

ON / BE (zöld) A modem csatlakozott a GDT-szerverhez 

Villog (vörös) Hiba lépett fel 

OFF / KI A modem megfelelően üzemel 
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3.4. Műszaki adatok 

3.4.1. Mechanikai specifikációk 

Specifikáció Méret 

Tok  tok 48 mm,  felső fedél 60 mm, hossz 340 mm 

 

Specifikáció Tömeg 

GDT-S Prime (alkáli elemekkel együtt) kb. 890 g 

 

Specifikáció Anyagok 

Tok Alu EN AW-6060, felső fedél POM (szintetikus anyag), alsó 
sapka POM (szintetikus anyag) 

3.4.2. Elektromos specifikációk 

Tétel Specifikáció 

Elemméret: D 2 x 1,5 V alkáli - mangán dioxid 

Elemélettartam Duracell MX1300, 10°C környezeti hőmérsékleten 3 év (1 óra 
mérési intervallum és 24 óra ébredési intervallum esetén) 

Modem időpontosság jobb, mint 15 másodperc / nap 

 

Tétel Specifikáció 

DD elem (belső) 3,6 V lítium fém 

Elemélettartam Tadiran SL-2790, 10°C környezeti hőmérsékleten 10 év (1 óra 
mérési intervallum és 24 óra ébredési intervallum esetén) 

Modem időpontosság jobb, mint 15 másodperc / nap 

3.4.3. Csatlakozók 

Tétel Specifikáció 

Üzenet üzemmód web portál, e-mail, SMS riasztás, egyéb 

GPRS Négysávos (Quad band; 850, 900, 1800, 1900 MHz) 

UMTS (opcionális) Ötsávos (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) 

SIM-kártya (nano SIM-kártya tok)* Multi-network M2M SIM-kártya 

Antenna csatlakozó SMA csatlakozó 

Szenzor-port 5-tűs M12 apa csatlakozó, A-kódú 

* A SIM-kártya a felhasznál által cserélhető. A Multi-network M2M SIM-kártyáktól eltérő SIM-kártyák 
funkcionalitása csak az Eijkelkamp által elvégzett előzetes vizsgálat alapján garantálható. Javasolt 
tehát, a kipróbált SIM-kártyák használata. 
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Beépített barométer (szenzor) Specifikáció 

Barométer mérési intervallum 10 … 1200 mbar* 

Felbontás 0,01 mbar 

Barométer pontosság ± 2 mbar (300 … 1100 mbar és 0 … 50°C között) 

Hőmérséklet mérési intervallum -40 … +85°C 

Felbontás 0,01°C 

Hőmérséklet pontosság ±0,8°C (25°C-on) 

±2,0°C (0 … 50°C-on) 

* 1 mbar = kb. 1 cmH2O 

Antenna Specifikáció 

GPRS (külső) Négysávos (Quad band; 850, 900, 1800, 1900 MHz) 

UMTS (opcionális) Ötsávos (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) 

Csatlakozó SMA Bulkhead 

 

Szenzor portok Specifikáció 

Szenzor portok száma 2 

Port 1 (külső) e+ logger v. Diver szenzorkábelen keresztül 

Port 2 (belső) beépített barométer és hőmérséklet szenzor 

3.4.4. Környezeti viszonyok 

Tétel Specifikáció 

Hőmérséklet -20 … +60°C 

Merülési védelem (tok) IP68 (50 óra 2 mH2O mélységben) 

3.4.5. Tanúsítványok 

Tétel Specifikáció 

CE CE megfelelő 

EMC / ESD EN 61000-2-2:2005 / EN 61000-6-4:2005 
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4. Használatbavétel 

4.1. Kicsomagolás 

1. Kicsomagoláskor tartsuk be a csomagoláson és a terméken található utasításokat. 
2. Ellenőrizze, hogy a szállítás rendben volt, és a csomag mindent tartalmaz. Hasonlítsa össze a 

szállítólevelet és a rendelési listát. Hiányos csomag esetén vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp Soil 
& Water-rel. 

 
INTÉS 
A rendelés függvényében, a modem SIM-kártyával szerelten kerül átadásra. A beázás 
elkerülése érdekében, kerülje a modem fölösleges nyitogatását. 

3. Ellenőrizze a csomagot az esetleges szállítási sérülések azonosítása érdekében. Jelentsen azonnal 
minden sérülést a szállító űrlapján, és jelölje azokat a szállítólevélben. 

4.2. Elemek telepítése 

A modembe elemeket kell helyezni. Ld. az 5.4 részt. 

4.3. Az első kommunikáció beállítása 

Az új modemet be kell állítani a felhasználói használatra. A beállítás a modem belsején lévő QR kód 
beolvasásával végezhető el. A megnyíló weboldalon módosíthatók az adott modem kezdeti beállításai. 

 
Megjegyzés 
A belépés csak az első alkalommal lesz aktív. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot az 
Eijkelkamp Soil & Water-rel. 

 

4.4. Telepítés 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A garancia elvész, ha a modemet nem rendeltetésszerűen használják és/vagy helytelenül 
telepítették. Ld. a 2.2 és a 2.4 részeket. 
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4.4.1. A modem telepítése  

 
FIGYELMEZTETÉS 

 Helyezze a modemet védett helyre.4 

 Ne tegye ki a modemet közvetlen 
napsugárzásnak. 

 Kerülje el a tok deformálódását. 
o Ne erőltesse túlságosan a modemet a 

telepítés során 

 A csatlakozó legyen könnyen hozzáférhető, 
és hagyjon elegendő helyet a kábel 
csatlakoztatásához. 

 Minden alkatrész tiszta és száraz kell 
legyen a telepítés során. 

 Ne tegye ki a modemet vibrációnak, 
közvetlen hőforrásoknak és/vagy 
sugárzásnak és mágnesességnek. 

Két telepítési mód választható: 

1. Közvetlenül a monitoring kútba, pl., aknafedővel 
lezárva (A), vagy 

2. Magasított kútfejjel ellátott monitoring kútba (B) 

A GDT-S Prime modemhez GPRS / UMTS antenna tartozik (11.34.34 cikkszám). A külső antenna úgy van 
kialakítva, hogy kútsapkába szerelhető, vagy egy szerelőlemez (C) segítségével a kútfedél alá helyezhető. 

Az univerzális monitoring-kút adapter-gyűrű (D) a kútcső méretéhez állítható, és helyesen függ rajta a 
modem a kútban. Csatlakoztassa a szenzorkábelt a modemhez. Helyezze a szenzort, a szenzorkábelt és a 
modemet a kútba. 

4.4.2. Az antenna csatlakoztatása 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A telepítéskor minden alkatrész tiszta és száraz kell legyen. 

 
1. Telepítse az antennát. 
2. Csavarja az SMA csatlakozót a modemre. Ne használjon 

0,57 Nm-nél nagyobb nyomatékot. 
 
INTÉS 
Ne alkalmazzon erőt. 

 

  

                                                             
4 Ha a mérési hely légmentesen zárt, a belső barométer nem használható. Ebben az esetben, használja 
egy más barométer adatait, vagy használjon Baro-Diver-t. 
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4.4.3. A szenzorkábel csatlakoztatása 

 
INTÉS 
A telepítéskor minden alkatrész tiszta és száraz kell legyen. 

 
INTÉS 
Ne alkalmazzon erőt. Csak egy módon csatlakoztatható a 
kábel a szenzor-porthoz. Mindig ellenőrizze a pozicionáló 
bütyök helyzetét. 

1. Csúsztassa a biztonsági alátétet (C) a szenzorcsatlakozóra (D). 
2. Csatlakoztassa a szenzorkábel csatlakozóját; figyeljen a pozicionáló 

bütyökre (B). 
3. A rögzítő gyűrű rácsavarásával szorítsa meg a szenzorkábelt. 

 
INTÉS 
Ne húzza túl szorosra a kábelt a csatlakozón. Használja a 
hüvelyk és a mutató ujját. Belül tiszta csatlakozó esetén az 
IP68 védelem 0,6 Nm nyomatékig garantált. 

4. Kattintsa rá a biztonsági alátét lábait a biztonsági gyűrűre (E). 
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4.5. Elindítás 

A   Kapcsolat / Hiba LED 
B   Start kapcsoló 
C   Mágnes 

1. A Start kapcsoló aktiválásához mozgassa a (B) pont 
közelében a mágnest (C) a modem fölött. A kapcsolat LED (A) 
zöld színnel kezd villogni. 

 
Megjegyzés 
A LED zölden kell világítson. Ld. a 3.3 részt a LED által 
jelzett állapotokat illetően. 

 
2. A GDT-szerver aktiválja a csatlakozott szenzort. 
3. Ha az elindítás rendben volt, világítani fog a zöld LED, majd 

kb. 15 másodperc múlva elalszik. 
 
Megjegyzés 
A LED pirosan kell világítson. Kövesse az alábbi táblázatban közölt lépéseket. 

 

Opció Művelet 

1 Próbálja meg az újra aktiválást a Start kapcsolóval 

2 Pozícionálja újra az antennát, pl. helyezze fentebbre. 

4 Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya jól van behelyezve. 

5 Ellenőrizze a hálózat szolgáltatóval, hogy jól működik-e a rendszer. 

6 Vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp-pal ha a fentiek közül nem oldják meg a problémát. 
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5. Karbantartás 

5.1. Előkészítés 

 
INTÉS 
Csak eredeti alkatrészeket használjon. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. 

 
Győződjön meg róla, hogy önnél vannak az alábbi eszközök és kiegészítők: 

 Törlőruha (tiszta, száraz és nem foszló) 

 Csere deszikkáns készlet. Ld. a 6.1 részt 

 Csere elemek. Ld. a 6.1 részt 

 Csere SIM-kártya (opcionális) 

 Csere antenna 

 Csere kábel és szenzor 

5.2. Általános vizsgálat 

A modemnek csekély a karbantartási igénye. Amennyiben a karbantartás mégis szükségessé válik, 
mindig ellenőrizze az alábbi pontokat. 

Vizsgálat tárgya Ellenőrzés Teendő (ha szükséges) 

Tok (külső) Kosz / nedvesség Tisztítsa és szárítsa meg száraz, nem foszló ruhával. 

Tok (belső) Nedvesség Cserélje ki a deszikkánst. Ld. az 5.3.6 részt. 

Ha vizes v. nedves, vegye fel a kapcsolat az Eijkelkamp 
Soil & Water-ral 

Szenzorkábel Elhasználódás v. sérülés Cserélje ki a kábelt. 

Antenna Elhasználódás v. sérülés Cserélje ki az antennát. 

SIM-kártya  Ld. az 5.5 részt. 

 
Megjegyzés 
Javasoljuk, hogy mindig vigyen magával csere elemeket. Előzetesen, az Eijkelkamp Web 
Portálon keresztül v. e-mailben ellenőrizze az elem állapotát. Az elemkapacitás 
ellenőrzésének a leírása megtalálható az online kézikönyvben v. a 2. Kiegészítőben 
(Supplement 2). 
 
Megjegyzés 
Soha ne vigyen magával lítium elemet vagy lítium elemmel szerelt modemet repülőútra. A 
szigorú utas-szállítási előírások miatt (9 osztályú veszélyes áruk), tilos a lítium elem 
szállítása repülőút során. 

5.3. Ellenőrzés és tisztítás 

 
Javasoljuk, hogy tegye meg a szükséges ESD biztonsági lépéseket, és kenje be a modem O-
gyűrűit savmentes vazelinnel (vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp-pal, ha az O-gyűrűk 
sérültek). 
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5.3.1. A modem külsejének ellenőrzése és tisztítása 

1. A modem külseje legyen piszok és nedvességmentes. Különösen figyeljen a szellőző résre, amely 
tiszta és száraz kell legyen. Soha ne használjon éles eszközöket a tisztításhoz. 

2. Tisztítsa és szárítsa meg a modemet egy száraz és nem foszló ruhával. 

5.3.2. A modem szétszerelése 

 
Megjegyzés 
Ha szükséges a tok kinyitása, javasoljuk a modem eltávolítását a mérési pontból, és egy 
száraz, tiszta helyre szállítását. 

1. Ellenőrizze, hogy a kábel továbbra is helyesen csatlakozik a csatlakozóhoz. Ellenőrizze a kábelen és a 
csatlakozón található esetleges sérüléseket. 

2. Válassza le az antennát a csatlakozóról. Csavarja a hatszögű csatlakozót az órajárás irányával 
ellentétes irányba. 

3. Csavarja a csatlakozót az órajárás irányával ellentétes irányba, és vegye le a szenzorkábelt a portról. 
4. Tisztítsa meg az antenna csatlakozóját és a szenzor-portot száraz nem foszló ruhával. 
5. Vigye a modemet tiszta és száraz helyre. 

5.3.3. A tok kinyitása 

 
INTÉS 
Ne nyissa ki a modemet terepen. Csak tiszta és száraz helyen nyissa ki. 

 
Megjegyzés 
Csak akkor javasoljuk a tok kinyitását, ha arra feltétlenül szükség van (pl., elemek cseréje 
esetén). A tok kinyitása megnöveli a későbbi beázás veszélyét. 

1. Csavarja a fedelet az órajárás irányával ellentétesen, és óvatosan húzza ki a belső részt a tokból. 

 

5.3.4. A modem belső részének vizsgálata és tisztítása 

1. Ellenőrizze a modem belsejét, hogy ne legyen piszkos, nedves vagy sérült. Különösen figyeljen a 
belső rész tetején és alján lévő szigetelésekre. A szigetelő gyűrűk tiszták, csavarodás- és 
sérülésmentesek kell legyenek. 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A modem legyen por-, nedvesség- és sérülésmentes. Ha szükséges, csak a szigetelést és a 
peremet törölje meg tiszta, nem foszló ruhával. Ne érintse meg a nyomtatott áramkör 
elektronikáját. 
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INTÉS 
Ne használjon zsírtalanító vegyszereket és anyagokat (pl. lakkbenzint, acetont, zsírtalanítót) 

5.3.5. A deszikkáns tasak cseréje 

 
INTÉS 
Csak eredeti alkatrészeket használjon. Új deszikkánst rendelhet az Eijkelkamp Soil & Water-
től. Ld. a 6.1 részt. 
 
INTÉS 
Mindig dolgozzon száraz körülmények között, és igyekezzen gyorsan elvégezni a cserét. 

1. Távolítsa el óvatosan a deszikkáns tasakot, és ellenőrizze, hogy nem túlságosan nedves. Amennyiben 
igen, az szivárgást jelezhet. Vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp Soil & Water szerviz osztályával. 

 
INTÉS 
Az új deszikkáns tasakot (A) az utolsó 
pillanatban kell eltávolítani a 
csomagolásból. A behelyezést megelőzően 
óvja mindenféle nedvességtől. 

2. Helyezze óvatosan az új deszikkánst a régi 
helyére. 

3. Nem szükséges az elemet is cserélni. Azonnal zárja 
le a modemet. Ld. az 5.3.6 részt. 

5.3.6. A tok lezárása 

1. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrűk (A) tiszták és 
sérülésmentesek. 

2. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrűt fogadó felső és az alsó 
fedelek tömítő felülete (B) tiszta. 

3. Ha nem látható zsiradék a felületeken, kenje be 
kevéske savmentes vazelint (dolgozzon száraz és tiszta 
körülmények között). 

4. Óvatosan csúsztassa vissza a modemet a tokba, és 
csavarja be a felső fedél zárásáig. 

5.3.7. A modem telepítése 

1. Csatlakoztassa az antennát az antenna csatlakozóhoz. 
Ld. a 4.2.2 részt. 

2. Csatlakoztassa a szenzorkábelt a szenzor-porthoz. Ld. a 4.2.3 részt. 
3. Helyezze vissza a modemet a monitoring kútba vagy a kútsapkába. 
4. Indítsa el az újraindítási folyamatot. Ld. a 4.3 részt. 
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5.4. Az elem cseréje / behelyezése 

’Lemerülő elem’ (’low battery’) riasztás esetén, ki kell cserélni az elemet és a 
deszikkáns tasakot. 

 
Javasoljuk, hogy tegye meg a szükséges ESD biztonsági lépéseket, és 
kenje be a modem O-gyűrűit savmentes vazelinnel (vegye fel a 
kapcsolatot az Eijkelkamp-pal, ha az O-gyűrűk sérültek). 
 
Megjegyzés 
Vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp-pal, ha az O-gyűrűk sérültek. 

 
Megjegyzés 
Használjon eredeti vagy ajánlott alkatrészeket. Ld. a 6.1 részt. 

 
1. Kövesse az 5.3.1 - 5.3.5 részek közötti utasításokat. 

 
INTÉS 
Dolgozzon a helyi ESD előírások szerint. Kerülje a nyomtatott 
áramkör érintését. 
 
Megjegyzés 
Az el nem mentett beállítások elvesznek, amikor kivesszük az elemet. 

 
2. Óvatosan távolítsa el a lemerült elemeket. 
3. Helyezze be a csere elemeket. 

 
INTÉS 
Kerülje el az elem sérülését. 
 
 
Megjegyzés 
Győződjön meg róla, hogy az elemet helyesen tette be. 

 
Megjegyzés 
Amikor behelyezi az elemet a modembe: 

 A LEB röviden felvillan jelezve, hogy a modem feszültség alá került 

 A modem úgy fog működni, mintha a Start kapcsolót mágnesesen aktiválta volna 

 He nem így történik, ellenőrizze, hogy az elemtartó érintkezői helyesen vannak 
elhelyezve, és érintkeznek az elemekkel. 

 Ha szükséges, vegye ki az elemeket, és óvatosan hajlítsa meg az érintkezőket, majd 
helyezze vissza az elemeket. Új elem behelyezésekor tudatni kell a modemmel az új 
elem behelyezését. Az e-mail utasítást a 2. Kiegészítőben (Supplement 2) ismertetjük, 
vagy használja az Eijkelkamp Web Portál-t az elemkapacitás helyes beállításához. 
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Megjegyzés 
D-típusú alkáli elemek esetén módosítsa/ellenőrizze, hogy a maximális elemkapacitás 
10400000 µAh. DD-típusú elem esetén módosítsa/ellenőrizze, hogy a maximális 
elemkapacitás 28000000 µAh. 

4. Kövesse az 5.3.6 és az 5.3.7 rész utasításait. 
5. A használt elemeket tárolja az előírásoknak megfelelően. Ld. a 2.6.2 részt. 

5.5. A SIM-kártya behelyezése / cseréje 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Az új SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy a modem beállításait módosítani kell. 
Mindig vegye fel a kapcsolatot az Eijkelkamp Soil & Water-ral, ha SIM-kártyát kell cserélni. 
 
FIGYELMEZTETÉS 
Mindig vegye ki az elemet, amikor SIM-kártyát cserél. 
 
 
INTÉS 
Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya PIN kódja ki van kapcsolva, vagy a megfelelő PIN 
kódra van beállítva. 
 
Megjegyzés 
Ha PIN kódot használ, győződjön meg róla, hogy a modembe beállított PIN kód azonos a 
SIM-kártya PIN kódjával. 

1. Kövesse az 5.3.1 - 5.3.5 pontok utasításait. 
2. Távolítsa el az elemet. Ld. az 5.4 részt. 
3. Nyomja meg a SIM-kártyát. Ld. az 1. lépést az ábrán. 
4. Távolítsa el a SIM-kártyát a tartóból. Ld. a 2. lépést. 
5. Helyezze az új SIM-kártyát a tartóba. Ld. a 4. és 5. lépést. 
6. Helyezze be az elemet. Ld. az 5.4 részt. 
7. Kövesse az 5.3.6 - 5.3.8 pontok utasításait. 

5.6. Tárolás 

 
INTÉS 
Ne helyezze a modemet nedves és poros helyre. Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a 
modemre. 

 
1. Tisztítsa meg a modem külsejét. Ld. az 5.3.1 részt. 
2. Szedje szét a modemet. Ld. az 5.3.2 részt. 
3. Tárolja a modemet tiszta és száraz helyen. 

 
Megjegyzés 
Ha modemet hosszabb ideig nem használja, javasolt a Power OFF állapotba hozása az 
Eijkelkamp Web Portálon keresztül vagy e-mail utasítással. Hivatkozzon az Eijkelkamp Web 
Portál online kézikönyvére vagy a 2. Kiegészítésben (Supplement 2) leírtakra a modem 
üzemen kívül helyezését illetően. Ha a modem nagyon hosszú ideig használaton kívül lesz, 
javasolt az elemek eltávolítása is. A modem üzemen kívüli állapotában (Power OFF módban) 
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is marad egy minimális áramfelvétel, tehát meríti az elemet.  Ettől függetlenül, nem ajánlott 
a modem kibontása, hacsak nincs erre feltétlenül szükség. A tok kibontása növeli a későbbi 
szivárgások kockázatát. Mérlegelje, hogy az elemet el kell távolítani, vagy nem (ld. az 5.4 
rész 1. és 2. lépéseit). 

6. Specifikációk 

6.1. Alkatrészlista 

 
INTÉS 
Csak eredeti vagy ajánlott alkatrészeket használjon. Ellenkező esetben a garancia érvényét 
veszti (kivéve a D-elemet). 

Tétel szám Tétel neve 

113401 Global Data Transmitter Single Prime (GDT-S Prime) GPRS 

113402 Global Data Transmitter Single Prime (GDT-S Prime) UMTS 

113121 Elem (D, LR20, MX1300), 1,5 Volt, alkáli, kis higany tartalmú és kadmium 
mentes, 2 db.-os csomagolás (v. hasonló) 

113420 Elem, 3,6 Volt / 35 Ah, Tadra Lithium SL-2790S, DD méret 

113434 GPRS / UMTS antenna a GDT-S Prime részére 

11313401 Antenna rögzítő lemez 

113135 GDT-S adapter alátét 

H276414 Deszikkáns tasak, 5 gr. 

 

 


