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CE COMPLIANCE STATEMENT (EUROPE) 

We hereby declare that the device(s) described below are in conformity with the directives 
listed. In the event of unauthorized modification of any devices listed below, this declaration 
becomes invalid. 

Type:   Datalogger 
Product Model: TD-Diver (DI801, DI802, DI805, DI810), Baro-Diver (DI800) 

Relevant EC Directives and Harmonized Standards: 

1999/5/EC R&TTE Directive for Radio and Telecommunications Terminal Equipment in ac-

cordance to annex III to which this directive conform to the following standards: 

Low Voltage Directive per EN60950-1 (2006)+A11 (2011) for Product Safety testing 
standard for "Information Technology Equipment" 

EMC Directive EN 301 489-1 V1.8.1 / EN 301 489-17 V1.3.2 Electromagnetic emis-

sion and immunity for "Information Technology Equipment" 

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility directive, as amended by EN61326-1:2013 

The product(s) to which this declaration relates is in conformity with the essential protection 
requirements of 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility directive. The products are in 
conformity with the following standards and/or other normative documents: 

EMC: Harmonized Standards: EN 61326-1:2013 Lab Equipment, EMC 

IEC61000-6-3:2007 Emission standard for residential, commercial and light-industrial 
environments 
IEC61000-4-2:2009 Electrostatic discharge immunity test 
IEC61000-4-3:2006 Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 
IEC61000-4-4:2012 Electrical fast transient/burst immunity test 
IEC61000-4-5:2006 Surge immunity test 
IEC61000-4-6: 2014 Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency 
fields 
IEC61000-4-11:2004 Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 
tests 

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the 
relevant sections of the above referenced specifications. The items comply with all applicable 
Essential Requirements of the Directives. 
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1. Bevezetés 

A TD-Diver™ egy kompakt monitoring eszköz a felszínalatti, a felszíni és az ipari vizek 

szintjének és hőmérsékletének folyamatos monitorozására. Az általa gyűjtött adatok 

felhasználhatók vízgazdálkodási célokra, vízadók szivárgási tényezőjének becslésére, 

vagy egyéb vízföldtani kiértékelésekre. Lehetséges alkalmazási területek: 

 beszivárgási területek monitorozása vízellátási célból, 

 meddőhányók, víztelenítési tevékenységek és bánya vízszintek monitorozása, 

 általános építőipari felmérési munkák, 

 szennyeződéscsóvák monitorozása szivárgások, szennyezett területek, vegyi 

üzemek, hulladéklerakók és veszélyes hulladéktárolók környezetében 

A TD-Diver egy egyszerűen használható adatgyűjtő, amely a hosszú távú pontosság 

megtartása érdekében a legmodernebb elektronikát és robusztus, nagy precizitású 

nyomásszenzort tartalmaz. Az abszolút-nyomás szenzor minimális karbantartást és 

újra-kalibrációt igényel. 

A Diver egy hengeres tokba helyezett adatgyűjtő, melynek felső részén egy felfüggesz-

tési szem található. Ez a szem lecsavarozható, és úgy van kialakítva, hogy a segítsé-

gével a Diver-t be lehessen helyezni a monitoring kútba. A szem, egyúttal az optikai 

konnektor védelmét is ellátja. Az elektronika, a szenzorok és az elem úgy vannak be-

helyezve a tokba, hogy nem igényelnek karbantartást. A Diver nem kinyitható kivitelben 

készült. 

Az adatgyűjtő neve, a modellszám, a mérési tartomány és a sorozatszám egyértelmű-

en azonosíthatók a Diver oldalán. Ez az információ lézeres bemarással került rögzítés-

re, tehát vegyileg semleges és törölhetetlen. 

1.1. A kézikönyvről 

Ez a dokumentum a van Essen Instruments által gyártott, talajvízszintet és hőmérsék-

letet, valamint légköri nyomást és hőmérsékletet mérő TD-Diver (termékszám: DI8xx; 

ld. 2.5 rész), illetve Baro-Diver (termékszám: DI800) adatgyűjtők felhasználói kéziköny-

ve. 

Ez a fejezet, a vízszint és a hőmérséklet mérésére alkalmas Diver működési elvét is-

merteti röviden. A 2. fejezet tartalmazza a TD-Diver és a Baro-Diver műszaki specifiká-

cióit, valamint irányelveket a Diver karbantartásához. A 3. fejezet a Diver üzembe he-
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lyezését ismerteti; tartalmazza a Diver-nek a Diver-Office szoftverrel való programozá-

sát. A továbbiakban, a Diver-ek monitoring kutakba és felszíni vizekbe való telepítését 

tárgyalja a kézikönyv. A három mellékletben a Diver-ek változó magasságban való 

használatát, a Diver kommunikációs protokollját és a kiegészítők ismertetését tartal-

mazza a dokumentum. 

1.2. Működési elv 

A Diver adatgyűjtővel víznyomás és hőmérséklet mérhető. A méréseket a Diver belső 

memóriája tárolja. Az eszköz a talajvíz szintjének mérését lehetővé tevő nyomásszen-

zorból, hőmérsékletszenzorból és a mérések rögzítését szolgáló nem illékony belső 

memóriából, valamint az elemből áll. A Diver önálló, teljesen szigetelt tokozású, és a 

felhasználó által programozható adatgyűjtő. A számítógéppel/terepi eszközökkel való 

kommunikáció optikai kapcsolat révén valósul meg. 

A Diver az abszolút nyomást méri. Ez azt jelenti, hogy a szenzor nem csak a víznyo-

mást, hanem azzal együtt a vízre ható légköri nyomást is méri. Ezért, ha nő a légköri 

nyomás, nő a mért nyomás is anélkül, hogy a vízszint megváltozott volna. A légköri 

nyomást Baro-Diver adatgyűjtővel lehet mérni, és a Diver-Office szoftverrel a Diver 

nyomásméréseknek vízszintekké konvertálására használható. 

1.3. A vízszint mérése 

A Diver a beépített nyomásszenzorral mért víznyomás alapján állapítja meg a vízosz-

lop magasságát. Ha a Diver a víz szintje felett található, akkor egy barométerhez ha-

sonlóan a légköri nyomást méri. A víz szintje alatt ehhez hozzáadódik a víz nyomása; 

minél nagyobb a Diver fölötti vízoszlop, annál nagyobb a mért nyomás. A szenzor felet-

ti vízoszlop magassága a mért nyomás alapján állapítható meg. 

A légköri nyomás változásának mérésére minden mérési területen egy Baro-Diver-t kell 

telepíteni. A légköri nyomásváltozás miatti nyomáskompenzációt a Diver-Office szoft-

verrel lehet gyorsan és egyszerűen elvégezni. A szoftver letöltéséhez látogasson el a 

www.vanessen.com weboldalra. Természetesen, lehetőség van egyéb légköri nyo-

másadatok e célra történő felhasználására is. 

A kompenzált értékek valamilyen referenciaszinthez viszonyíthatók (pl. kútfej, valami-

lyen általános referenciaszint (tengerszínt), stb.). 

http://www.vanessen.com/
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1.3.1. Elmélet 

Ebben a részben, egy vertikális referenciaszinthez viszonyított vízszint meghatározását 

ismertetjük Diver és Baro-Diver mérései alapján.  

Az alábbi ábra egy olyan megfigyelőkútban történő mérés tipikus példáját ábrázolja, 

amelybe egy Diver-t telepítettek. Bennünket a vertikális referenciaszinthez viszonyított 

vízszint (VSz) érdekel. Ha a vízszint a referenciaszint felett van, annak értéke pozitív, 

ellenkező esetben negatív. 

A kútfej magasságát (ToC [cm]) a vertikális referenciaszinthez viszonyítjuk. A Diver-t 

KH [cm] hosszúságú kábellel függesztettük fel a kútban. Ha a kábelhossz nem ismert, 

kézi mérés alapján kiszámítható az 1.3.2 részben leírtak alapján. 

A Baro-Diver az atmoszférikus nyomást (pbaro), a Diver pedig a vízoszlop (VO) által 

kifejtett nyomás és az atmoszférikus nyomás (pDiver) összegét méri. 

    

KH - kábelhossz 
VO - vízoszlop magasság 
VSz - referenciaszinthez viszonyított vízszint 
ToC - referenciaszinthez viszonyított kútfej magasság 
VRef - vertikális referenciaszint 

A Diver feletti vízoszlop magasságát (VO) az alábbi képlettel számítjuk ki: 

KH 
VO 

VSz vertikális 
referencia-

szint 
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𝑉𝑂 = 9806,65 ∙
𝑝𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟−𝑝𝑏𝑎𝑟𝑜

𝜌∙𝑔
      (1) 

ahol p a nyomás [cmH2O], g a gravitációs gyorsulás (9,81 m/s2),  pedig a víz sűrűsé-

ge (1.000 kg/m3). 

A vertikális referenciaszinthez viszonyított vízszintet (VSz) az alábbi képlettel számít-

juk: 

VSz = ToC  – KH  + VO       (2) 

Behelyettesítve az (1) egyenletből a VO értéket a (2) egyenletbe, az alábbi összefüg-

gést kapjuk: 

𝑉𝑆𝑧 = 𝑇𝑜𝐶 − 𝐾𝐻 + 9806,65 ∙
𝑝𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟−𝑝𝑏𝑎𝑟𝑜

𝜌∙𝑔
    (3) 

1.3.2. A kábelhossz kiszámítása kézi mérés alapján 

Ha a pontos kábelhossz nem ismert, meghatározható kézi mérés alapján. Az alábbi 

ábrából világosan látszik, hogy a kézi mérés (KM) a kútfejtől a vízszintig történik. A 

vízszint értéke pozitív, kivéve, ha a vízszint a kútfej felett van. 

A kábelhosszt az alábbiak szerint számíthatjuk ki: 

KH = KM + VO       (4) 

ahol a vízoszlopot (VO) a Diver és a Baro-Diver mérései alapján kalkuláltuk.  

 

  

VO 

KM 

KH 
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Megjegyzések: 

 Ha a Diver és a Baro-Diver mérései más-más időpontokban történtek, interpolá-

lásra van szükség, amit a Diver-Office szoftver automatikusan elvégez. 

 A Diver-Office szoftver lehetővé teszi kézi mérések megadását, így a kábel-

hossz automatikusan meghatározható. 

1.3.3. Példa 

- A kútfej szintje 150 mBf (ToC = 15000 cm) 
- A kábelhossz nem ismert pontosan, ezért kézi mérésre van szükség: KM = 120 cm 
- A Diver 1170 cmH2O nyomást mér 
- A Baro-Diver 1030 cmH2O nyomást mér 
- Behelyettesítve ezeket az értékeket az (1) egyenletbe, a Diver feletti vízoszlop: VO = 140 cm 
- A kézi mérés eredményét és a vízoszlop méretét behelyettesítve a (4) egyenletbe, a kábel-

hossz: KH = 120 + 140 = 260 cm 
- A Balti szint feletti vízszintet most már könnyedén kiszámolhatjuk a (2) egyenlet alapján: 

VSz = 15000 – 260 + 140 = 14880 cm (148,80 mBf). 

1.4. A hőmérséklet mérése 

Mindegyik Diver méri a víz hőmérsékletét, ami információt szolgáltathat a talajvíz áram-

lásáról, vagy akár a szennyeződés lehetséges mozgásáról. 

A hőmérséklet mérése egy félvezető típusú szenzorral történik. A hőmérsékletet nem 

csak méri a műszer, hanem a lehető legjobb eredmény érdekében felhasználja a nyo-

másszenzornak és az elektronikának a hőhatásokkal szembeni kompenzációjára. 
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1.5. Diver modellek 

Ebben a kézikönyvben a DI8xx Series Diver modelleket ismertetjük: TD-Diver és Baro-

Diver. Mindkét modell az abszolút nyomást és a hőmérsékletet méri. Az alábbi össze-

foglaló ismerteti a két modellt. 

 

TD-Diver A TD-Diver modell 22 mm átmérőjű rozsdamentes acél-
tokkal (316 L) készül. A TD-Diver maximum 72.000 adat-
készletet (dátum/idő, nyomás és hőmérséklet) tud tárolni 
az üzemi memóriájában, és további 72.000 adatkészletet a 
háttérmemóriájában. 

A TD-Diver a nyomást és a hőmérsékletet fix hosszúságú 
időintervallumokban méri, és az értékeket fix v. folyamatos 
(gyűrűs) memóriában tárolja. 

A TD-Diver a következő nyomástartományokra áll rendel-
kezésre: 10 m, 20 m, 50 m, 100 m. 

 

Baro-Diver A Baro-Diver modell 22 mm átmérőjű rozsdamentes acél-
tokkal (316 L) készül. A Baro-Diver maximum 72.000 
adatkészletet (dátum/idő, nyomás és hőmérséklet) tud 
tárolni az üzemi memóriájában, és további 72.000 adat-
készletet a háttérmemóriájában. 

A Baro-Diver a légköri nyomást méri, amit a többi Diver 
nyomásméréseinek a légköri nyomásváltozás miatti kom-
penzálására lehet használni. A Baro-Diver sekély vízmély-
ségek (max. 1 méter) mérésére is használható. 

A Baro-Diver a következő mintavételi módokkal rendelke-
zik: lineáris – folytonos memória, és lineáris – fix memória. 

 

1.6. Gyári kalibrációs folyamat 

A kiváló teljesítmény érdekében, a Diver adatgyűjtőket egyedileg tesztelik több hőmér-

sékleten és nyomáson. A Diver kalibrációja annak teljes életciklusára történik feltéve, 

hogy azt a megadott tartományban használják. Kérésre kalibrációs igazolást küldünk. 
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2. Műszaki adatok 

2.1. Általános információk 

A Baro-Diver adatgyűjtővel a légköri nyomás és a hőmérséklet mérése lehetséges. 

Négy, eltérő nyomástartományú, nyomás és hőmérséklet mérésére alkalmas TD-Diver 

modell áll rendelkezésre. Az alábbi táblázat a TD-Diver és a Baro-Diver általános spe-

cifikációit tartalmazza. 

Átmérő 22 mm 

Hossz (felfüggesztő szemmel) ~ 110 mm 

Tömeg 104 g 

Anyag 

Tokozás maratott és passzivált rozsdamentes acél 316L 

Nyomás-szenzor Al2O3 

Felfüggesztési szem Nylon PA6 (30% üvegszállal megerősítve) 

Orrkúp ABS 

O-gyűrűk Viton
®
 

Kommunikáció 

Interfész optikailag szeparált 

Protokoll Soros RS232, korlátozott parancskészlet a II Melléklet szerint 

Memória kapacitás 144.000 mérés 

Üzemi 72.000 mérés 

Háttér (backup) 72.000 mérés 

Memória 
Nem-illékony memória. 
Egy mérés dátum/idő/szint/hőmérséklet adatokból áll 
Folytonos v. fix memória 

Elem élettartam* 10 év, használatfüggő 

Elméleti kapacitás 
10,5 millió mérés + 
1.000 teljes memória kiolvasás + 
2.000 programozás 

Óra pontossága** 
jobb, mint ± 1 perc/év 25 ºC-on 

jobb, mint ± 5 perc/év a kalibrált hőmérséklet tartományon belül 

CE jelölés EMC a 89/336/EEC (EN 61000-4-2) direktívával összhangban 

Kibocsátás EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003), B osztály 

Immunitás EN 55024 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003) 

* Ha a Diver nem mér, akkor folyamatosan stand-by módban található. Az integrált elem 
energiafogyasztása hőmérséklet és használatfüggő. 

A Diver magas hőmérsékleten való huzamos tárolása, szállítása vagy használata negatívan 
befolyásolja az elem kapacitását. Alacsonyabb hőmérsékleten az elem kapacitása csökken, de 
a csökkenés nem permanens, hanem az elemekre jellemző normál jelenség. 

** Az óra pontosságát erősen befolyásolja a hőmérséklet. Mindegyik modellben az óra aktív 
hőmérsékletkompenzációval rendelkezik. 
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2.2. Környezeti 

Védelmi osztály IP68, 10 évig folyamatosan 100 m mélységben 

tartható 

2.3. Szállítás 

Saját csomagolásban szállítható utcai járműben, hajón és repülőn. 

Rezgésállóság   a MIL-STD-810 szerint 

Mechanikai ütésteszt   a MIL-STD-810 szerint, könnyű eszköz 

Hőmérséklet    -20°C ÷ 80°C (befolyásolja az elem élettartamot) 

2.4. Hőmérséklet 

Mérési tartomány  -20°C ÷ 80°C 

Üzemi hőmérséklet (külső)  TD-Diver: 0°C ÷ 50°C 

  Baro-Diver: -10°C ÷ 50°C környezeti hőmérséklet 

Pontosság (max):  ±0,2°C 

Pontosság (jellemző):  ±0,1°C 

Felbontás:  0,01°C 

Válaszidő (a végső érték 90%) 3 perc (vízben) 
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2.5. Nyomás 

A légköri- és a víznyomás mérési specifikációk Diver típusonként változnak. Az alábbi 

specifikációk a működési hőmérséklettartományban érvényesek. 

TD-Diver DI801 DI802 DI805 DI810 Egység 

Vízoszlop tartomány 10 20 50 100 mH2O 

Maximális pontosság ±2,0  ±4,0 ±10,0 ±20,0 cmH2O 

Jellemző pontosság ±0,5  ±1,0 ±2,5 ±5,0 cmH2O 

Hosszú-távú stabilitás ±2  ±4 ±10 ±20 cmH2O 

Felbontás 0,2  0,4 1,0 2,0 cmH2O 

Megjelenítési felbontás 0,058 0,092 0,192 0,358 cmH2O 

Túlterhelési nyomás 15 30 75 150 mH2O 

 

Baro-Diver DI800 Egység 

Vízoszlop tartomány 1,5 mH2O 

Maximális pontosság ± 2,0 cmH2O 

Jellemző pontosság ± 0,5 cmH2O 

Hosszú-távú stabilitás ± 2 cmH2O 

Felbontás 0,1 cmH2O 

Megjelenítési felbontás 0,058 cmH2O 

Túlterhelési nyomás 15 mH2O 

 

2.5.1. Vízoszlop mérési tartomány 

A Diver fölötti mérhető vízoszlop magasság. 

2.5.2. Maximális pontosság 

A pontosság a mért értéknek a valós értéktől való eltérése: a nyomásmérést befolyáso-

ló összes hiba algebrai összege. Ezen hibák lehetséges okai a linearitás, a hiszterézis 

és az ismételhetőség. A Diver elutasított státuszt kap a kalibrációs folyamat során, ha 

az alkalmazott nyomás és a mért nyomás közötti különbség nagyobb, mint a megadott 

érték. 

2.5.3. Jellemző pontosság 

A kalibrációs ellenőrzés folyamán a mérések legalább 68%-a a mérési tartomány 

0,05%-án belül van. 
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2.5.4. Hosszú-távú stabilitás 

A mérés stabilitása állandó nyomás állandó hőmérsékleten való alkalmazása időtarta-

ma alatt. 

2.5.5. Felbontás 

Az a legkisebb nyomásváltozás, amely mérési választ eredményez. 

2.5.6. Megjelenítési felbontás 

Az a legkisebb nyomásnövekedés, amit a Diver mérni tud. 

2.5.7. Túlterhelési nyomás 

Az a nyomás, amelynél a nyomásszenzor teljesen tönkremegy. 

2.6. Mintavételi intervallum és mód 

A TD-Diver és a Baro-Diver adatgyűjtők minimum és maximum mintavételi intervallu-
mát és a mintavételi módokat az alábbiakban ismertetjük. A mintavételi módokat a ké-
sőbbiekben tovább részletezzük. 

Mintavételi intervallum 0,5 sec ÷ 99 óra 

Mintavételi mód:  fix intervallum 

2.6.1. Fix hosszúságú memória 

A Diver a felhasználó által megadott mintavételi intervallum szerint mér, például órán-
ként. Amikor a minták száma eléri a 72.000-t, azaz a memória megtelik, a Diver nem 
mér tovább. 

2.6.2. Folytonos memória 

A Diver a felhasználó által megadott mintavételi intervallum szerint mér. Amikor a me-
mória megtelik, az új mérések felülírják a legrégebbi mérési adatokat. 
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3. A Diver telepítése és karbantartása 

3.1. Bevezetés 

A gyakorlatban a Diver általában egy megfigyelőkútban van felfüggesztve, a Baro-

Diver pedig a felszínre telepítve méri a légköri nyomást. A légköri nyomásmérésre 

azért van szükség, mert a változó légköri nyomással kompenzálni kell a Diver-ek által 

mért nyomást. Elvileg, a terepviszonyok függvényében, egyetlen Baro-Diver-re van 

szükség 15 km sugarú területen belül elhelyezett összes Diver mérésének kompenzá-

lásához. Figyelem: a terepviszonyok hatással vannak a légköri nyomásra; ld. az I. mel-

lékletet „A Diver-ek használata változó magasságokban”. Tízméteres magasságválto-

zás egyenértékű kb. 1 cmH2O v. 1 mbar légköri nyomásváltozással. 

Az alábbiakban leírjuk, hogyan kell telepíteni a Diver-t és a Baro-Diver-t. 

3.2. A Diver konfigurálása és kiolvasása 

A telepítés előtt, a Diver-t a kívánt mintavételi módra és gyakoriságra, valamint a moni-

toring pontra kell programozni. A Diver adatgyűjtőket a Diver-Office szoftver segítségé-

vel lehet programozni, elindítani, leállítani és belőlük az adatokat kiolvasni. A Diver-

Office szoftver legfrissebb verziója ingyenesen letölthető a www.vanessen.com webol-

dalról. A szoftver telepítését követően, USB kiolvasó egység (AS330 eszközszám), 

USB interfész kábel (AS327 eszközszám), v. Diver-Gate(M) (AS345 eszközszám) se-

gítségével csatlakoztatható a Diver a számítógéphez. 

3.2.1. A Diver konfigurálása 

Indítsuk el a Diver-Office programot, és a Diver ablak megnyitásához kattintsunk a 

Diver gombra. Ld. a következő ábrát az alábbi példa bemutatásához: 

 monitoring pont neve: „MW17-ob”, 

 mintavételi mód: „Fixed – Fixed-length memory” 

 adatgyűjtési intervallum: 1 óra 

A beállítások megadása után, a Program gombra kattintva el kell menteni azokat a 

Diver-be. 

http://www.vanessen.com/
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Ha sikeres volt a beállításoknak a Diver-be programozása, aktiválódik a Start parancs. 

A Start gombra kattintva megnyílik az alábbi Start Diver párbeszédablak, ahol az 

alábbi három indítási mód közül választhatunk: 

 Immediate Start – (azonnali indítás); Válasszuk ezt az opciót, ha azonnal el 

szeretnénk indítani a Diver-t. A [Start] gombra kattintva, a Diver a megadott be-

állítások szerint elkezd mérni és adatot tárolni. 

 Future Start – (későbbi indítás); Válasszuk ezt az opciót, ha egy későbbi rögzí-

tett időpontban szeretnénk elindítani a Diver-t. Használjuk a dátum és az idő 

adatbeviteli mezőket a kívánt időpont megadásához. 

 Smart Future Start – (okos későbbi indítás); Ez az opció akkor hasznos, ha sze-

retnénk megállítani a Diver-t, kiolvasni az adatokat, majd az eredetileg meg-

adott mintavételi gyakorisággal és az eredeti mintavételi időpontok szerint sze-

retnénk folytatni az adatgyűjtést. 

Ha kiválasztottuk a kívánt indítási módot, az indítási beállítások elmentése érdekében 

kattintsunk a [Start] gombra. 



 

© Van Essen Instruments, 2016. december. Minden jog fenntartva                                                                     13 oldal 

 

3.2.2. Adatok kiolvasása a Diver-ből 

Az adatok letöltéséhez kattintsunk a Data gombra. A letöltési mód kiválasztásához 

kattintsunk a Data gomb melletti nyílra. 

 

A mintavételi intervallum függvényében, az alábbi három opció áll rendelkezésre: 

 Data – az összes tárolt adat letöltése a Diver-ből 

 New Data – (új adatok); újonnan gyűjtött adatok (a legutóbbi letöltés óta) letöl-

tése. Az opció nem elérhető, ha a mintavételi gyakoriság 5 sec v. kevesebb. 

 Backup Data – (háttértárolt adatok); az előző monitoring szakasz adatainak le-

töltése 

Az adatok letöltési állapotát egy folyamatjelző csík mutatja. A letöltés befejeztével, ha a 

projekt beállítások során az opciót bejelöltük, az adatokat a program kiexportálja. Ezt 

követően, a program ahhoz a baloldali fához ugrik, ahol a letöltött adatsor ki van vá-

lasztva, és grafikusan/táblázatosan megjeleníti az adatokat. 
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3.3. Telepítés megfigyelőkútba 

Normál körülmények között, a Diver-t 

a megfigyelőkútban a vízszint alá kell 

helyezni. Az elhelyezési mélység függ 

az eszköz mérési tartományától. A 

Diver mérési tartományát illetően to-

vábbi információk olvashatók a 2. Mű-

szaki adatok fejezetben. 

A legkisebb vízszint alapján, állapítsuk 

meg a nyújthatatlan felfüggesztő kábel 

(MO500 eszközszám) hosszát. Ve-

gyük figyelembe, hogy a kábel rögzí-

tése miatt nagyobb hosszra lehet 

szükség. Ezután, a kábel végeit rög-

zítsük a megfigyelőkút sapkájához v. 

a kútfejhez, illetve a Diver rögzítő 

szeméhez. A művelethez használjunk 

kábelcsipeszt (MO310 eszközszám) 

Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a nyomásszenzor mélységét a megfigyelőkútban, 

nem elég a kábel pontos hosszának az ismerete, hanem ismernünk kell a szenzor he-

lyét is, t.i., ezt hozzá kell adni a kábelhosszhoz (effektív kábelhossz). A mérési pontot a 

fenti ábrán jelöljük. 

 A Diver kommunikációs kábellel is telepíthető (AS2xxx/AS6xxxx eszközszámok). Inter-

fész kábel beiktatásával (AS327 eszközszám), az adatkábel lehetővé teszi a Diver ki-

olvasását közvetlenül a kútfejnél. 

Megjegyzés: Kis átmérőjű kutakban, a Diver telepítése és eltávolítása befolyásolhatja 

a vízszintet. 

Ha a TD-Diver-t Mini-Diver (DI5xx), Micro-Diver (DI6xx), vagy Cera-Diver (DI7xx) he-

lyettesítésére használjuk, az effektív kábelhosszat 19 mm-rel csökkenteni kell ahhoz, 

hogy a nyomásszenzor azonos szinten maradjon. 

A Diver ettől a 

ponttól mér 
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Kútcső teteje 
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3.4. Telepítés felszíni vizekbe 

Ha a Diver-t felszíni vízben használjuk, fontos, hogy elégséges vízáramot biztosítsunk 

a Diver szenzorja körül. 

Lehetőség szerint, minimálisra kell csökkenteni 

a szedimentációt, az algásodást és a növényze-

tet a mérési pont körül. 

Helyezzük a Diver-t elég mélyre, hogy az az 

esetleg kialakuló jégréteg alatt maradjon. 

A vandalizmus és a lopás megelőzése érdeké-

ben, zárható acél védőcső alkalmazása ajánlott. 

A jobb oldali ábrán egy faoszlophoz rögzített 

acél védőburok látható. A védőburok alatt a tó 

vízszintjét mérő Diver-t tartalmazó szűrőzött 

monitoring cső található. 

A Diver használható hozammérésre is. Ebben az esetben, a Diver-t egy bukó oldalára, 

egy szűrőzött monitoring csőbe kell behelyezni, amint az az alábbi ábrán is látható. 
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3.5. A Diver-ek használata változó magasságokban 

A Diver-t a tengerszint alatt 300 m és a tengerszínt felett 5000 m magasságinterval-

lumban bármilyen magasságban használhatjuk. Az I. Melléklet további információkat 

tartalmaz a Diver adatgyűjtők változó magasságokban való használatát illetően.  

3.6. Baro-Diver 

A Baro-Diver-t úgy kell telepíteni, hogy kizárólag csak a légköri nyomást mérje. Olyan 

helyet válasszunk, amely nincs kitéve hirtelen hőmérsékletváltozásnak. 

3.7. Tengervízben való használat 

A TD-Diver-t ne használjuk tengervízben. 

A TD-Diver rozsdamentes acélból (316L) készül, ami alkalmatlan az enyhén sós 

(brakk) és/vagy tengervízben való alkalmazásra, mert korrodálódhat! Korróziót nem 

csak a sótartalom okozhat, hanem a víz hőmérséklete és összetétele is. 

Brakkvízben és/vagy tengervízben a Cera-Diver (DI7xx) vagy a CTD-Diver (DI27x) 

használata javasolt. Ezek a Diver adatgyűjtők kerámia tokozásúak, és nem korrodá-

lódnak. 

3.8. A Diver karbantartása 

A telepített Diver nem igényel karbantartást. Ha szükséges, egy puha ruhával töröljük 

le a Diver tokját. A vízkövet vagy más lerakódásokat nagyon híg ecetsav oldattal távo-

lítsuk el. Az áramlási nyílást szintén vízzel, és/vagy erősen híg ecetsav oldattal ajánlott 

tisztítani. 

Megjegyzések:  

 Csak akkor használjunk savas oldatokat, ha a Diver erősen szennyezett, és 

más tisztítási módok nem vezetnek eredményre. 

 A Diver tisztítása során soha ne használjunk kemény kefét, csiszoló vagy éles 

eszközt, és mindig öblítsük le tiszta vízzel, főleg a nyílásait. Ne alkalmazzunk 

erős vízsugarat, mert tönkreteheti a nyomásérzékelőt. 
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4. I. Melléklet - A Diver használata változó magasságokban 

A Diver-t a tengerszint alatt 300 m és a tengerszínt felett 5000 m magasságinterval-

lumban bármilyen magasságban használhatjuk. Javasolt viszont, hogy az azonos há-

lózathoz tartozó Diver és Baro-Diver egységek azonos magasságban legyenek. 

A magasság és a légnyomás közötti összefüggés nem lineáris, hanem exponenciális: 

𝑃𝐻 = 𝑃0 ∙ 𝑒
−(𝑀∙𝑔∙𝐻)/(𝑅∙𝑇) 

ahol 

 PH – légnyomás H magasságban 

 P0 – légnyomás a referencia magasságban 

 M – 28,8 • 10-3 kg/mol (a levegő moltömege) 

 g – 9,81 m/s2 (gravitációs gyorsulás) 

 H – magasság [m] 

 R – 8,314 J/mol/K (gázállandó) 

 T – hőmérséklet [K] 

Ha a Baro-Diver-t a többi Diver-hez képest más magassági szintre helyezzük, a fenti 

összefüggés miatt, a nyomáskompenzált értékekben eltérés lesz észlelhető. Az alábbi 

grafikon 5 ºC és 25 ºC hőmérsékleteken ábrázolja a légköri nyomás változását a ma-

gasság függvényében. 
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H szintkülönbség esetén, a fenti képlettel kiszámítható a P0-hoz viszonyított relatív lég-

köri nyomáskülönbség 5 ºC (T = 278,15 K) hőmérsékleten: 

𝑃𝐻 − 𝑃0
𝑃0

= (1 − 𝑒−
𝑀∙𝑔∙𝐻
𝑅∙𝑇 ) ∙ 100% 

Behelyettesítve az adatokat, 100 m szinteltérés esetén, 1,2% hibát kapunk. 1000 m 

szinteltérésnél a hiba mértéke 11,5%. 

A fentiek miatt javasoljuk, hogy az azonos hálózathoz tartozó Diver-eket és Baro-Diver-

eket úgy telepítsék, hogy minimalizálják a szintkülönbségből adódó hibákat. 

Szükség szerint, használjunk egynél több Baro-Diver-t a fenti problémák elkerülése 

végett. 
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5. II. Melléklet – A Diver kommunikációs protokollja 

5.1. Bevezetés 

A TD-Diver adatgyűjtővel a felhasználó egy parancskészleten keresztül a Diver-Office 

szoftveren kívül más szoftverekkel is kommunikálhat. Az alábbi parancsok állnak ren-

delkezésre. 

 mért/tárolt adatok kiolvasása 

 dátum/idő kiolvasása 

 sorozatszám kiolvasása 

 monitoring pont nevének kiolvasása 

 valós idejű nyomás és hőmérséklet kiolvasása időbélyeggel 

 mintavételi mód kiolvasása (adatgyűjtési mód és intervallum) 

 termékazonosító, név és firmware verzió kiolvasása 

 maradék elem élettartam kiolvasása 

 állapot kiolvasása: elindított, leállított, későbbi indítás, szabad memória 

5.2. Soros port beállítások 

Bitráta:  9600 
Paritás: nincs 
Adatbitek: 8 
Stopbitek: 1 

5.3. Keretformátum 

A parancsok és válaszok keretformátuma: 

STX (1 bájt) Hossz (1 bájt) OC (2 bájt) Felhasználói adat (n bájt) CC (1 bájt) 

 

mező méret leírás megjegyzések 

STX 1 bájt text kezdete, érték 
02Hex 

parancs kezdetének azonosítása 

Hossz 1 bájt keret hossza a keret bájtjainak száma az STX és 
az ellenőrző összeggel együtt 

OC 2 bájt OpCode az OpCode típus azonosítása 

Felh. adat n bájt Adatmező Adatok a parancsban v. a válasz-
ban 

CC 1 bájt ellenőrző összeg A CC kivételével a többi bájt ösz-
szege utolsó bájtjának egyes 
komplemense 
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Időtúllépés: 

 Az összes karaktert/bájtot a bájtok közötti 30 ms maximális késéssel kell elkül-

deni 

 Amikor a maximum idő több mint 30 ms, kommunikációs hiba kerül elküldésre 

válaszként 

Válasz: 

 A válasz csak az STX detektálása után következik 

 A válasz 0 ÷ 500 ms késéssel követi a parancsot (OpCode és/vagy más Diver 

tevékenység függő) 

 Kommunikációs hiba érkezik, ha megtörtént az STX detektálása, de helytelen a 

keretformátum, az OpCode nem támogatott, vagy helytelen az ellenőrző összeg 

5.4. Parancsok 

5.4.1. Dátum/idő olvasása 

A Diver óra dátum/idő adatának kiolvasása 

Parancs: 

STX 5 CL semmi CC 

Válasz: 

STX 22 CL YY/MM/DD HH:MM:SS CC 

Dátum mező hossza pontosan 17 karakter a fenti formátumnak megfelelően 

YY/MM/DD HH:MM:SS = dátum/idő formátum, 17 karakter 

5.4.2. Monitoring pont nevének olvasása 

A felhasználó által beprogramozott monitoring pont név kiolvasása 

Parancs: 

STX 5 MP semmi CC 

Válasz: 

STX 25 MP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CC 

Adatmező hossza, pontosan 20 karakter 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX = Monitoring pont neve, 20 karakter 
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Példa Leírás 

PB_007.1_Delft______ 20 karakter (mind ASCII) 

 

5.4.3. Sorozatszám olvasása 

A Diver egyedi sorozatszámának kiolvasása 

Parancs: 

STX 5 SN semmi CC 

Válasz: 

STX 15 SN XXXXXXXXXX CC 

Adatmező hossza, pontosan 10 karakter 

XXXXXXXXXX = Sorozatszám, 10 karakter 

Példa Leírás 

AA123_____ 10 karakter (mind ASCII) 

 

5.4.4. Valós idejű nyomás és hőmérséklet olvasása 

Valós idejű nyomás és hőmérséklet olvasása időbélyeggel. Amikor ezt a parancsot 

megkapja, attól függetlenül, hogy egyébként adatot gyűjt vagy sem, a Diver végez egy 

mérést. A Diver ezt az adatot nem tárolja a memóriájában. 

Parancs: 

STX 5 RT semmi CC 

Válasz: 

STX 42 RT YY/MM/DD HH:MM:SSXXXXXX.XXXZZZZZZ.ZZZ CC 

Adatmező hossza pontosan 37 karakter a megadott formátum szerint 

YY/MM/DD HH:MM:SS = Dátum/idő formátum, 17 karakter 

XXXXXX.XXX = Szint érték ([cmH2O] mértékegységben 3 tizedessel), 10 karakter 

ZZZZZZ.ZZZ = Hőmérséklet érték ([°C] mértékegységben 3 tizedessel), 10 karakter 

Példa Leírás 

16/03/23_12:00:00__1422.125____12.835 37 karakter (mind ASCII) 
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5.4.5. Tárolt nyomás és hőmérséklet kiolvasása 

A Diver által mért és tárolt adatok kiolvasása. Az időbélyegből, nyomás és hőmérséklet 

értékből álló adatrekordokat egyenként kell kiolvasni. 

Parancs: 

STX 15 SD XXXXXXXXXX CC 

Adatmező hossza pontosan 10 karakter a megadott formátum szerint. 

XXXXXXXXXX = rekord száma, 10 karakter (az első rekord száma 1; az utolsó rekord 

száma 72000) 

Példa Leírás 

10000_____ 10 karakter (mind ASCII) 

Válasz: 

STX 42 SD YY/MM/DD HH:MM:SSXXXXXX.XXXZZZZZZ.ZZZ CC 

Adatmező hossza pontosan 37 karakter a megadott formátum szerint 

YY/MM/DD HH:MM:SS = Dátum/idő formátum, 17 karakter 

XXXXXX.XXX = Szint érték ([cmH2O] mértékegységben 3 tizedessel), 10 karakter 

ZZZZZZ.ZZZ = Hőmérséklet érték ([°C] mértékegységben 3 tizedessel), 10 karakter 

Példa Leírás 

16/01/01_12:00:00__1344.750____12.123 37 karakter (mind ASCII) 

 

5.4.6. Termékazonosító (ID), név és firmware verzió kiolvasása 

Parancs: 

STX 5 PI semmi CC 

Válasz: 

STX 25 PI PP:XXXXXXXXXX:VVVVVV CC 

Adatmező hossza pontosan 20 karakter a megadott formátum szerint 

PP = Diver típus, 2 karakter; 19-es típus a TD-Diver és a Baro-Diver esetében 

XXXXXXXXXX = Diver terméknév, 10 karakter 

VVVVVV = Firmware verzió, 6 karakter 
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Példa Leírás 

19:TD-DIVER__:_V1.19 20 karakter (mind ASCII) 

 

5.4.7. Állapot és szabad memória kiolvasása 

Kiolvassa a Diver adatgyűjtési állapotát és szabad memóriáját. Az adatgyűjtési állapot 

lehet STARTED, STOPPED, v. FUTURE START. A szabad memória megmutatja, 

hogy hány rekordot (időbélyeg, nyomás, hőmérséklet) lehet még tárolni a memóriában. 

Parancs: 

STX 5 PS semmi CC 

Válasz: 

STX 25 PS XXXXXXXXXXXXX:MMMMMM CC 

Adatmező hossza pontosan 20 karakter a megadott formátum szerint 

XXXXXXXXXXXXX = Adatgyűjtési állapot (STARTED, STOPPED, FUTURE START), 

13 karakter 

MMMMMM = Szabad memória, 6 karakter 0 és 72000 között 

Példa Leírás 

STARTED______:_62788 20 karakter (mind ASCII) 

 

5.4.8. Mintavételi mód és intervallum olvasása 

Kiolvassa a Diver mintavételi módját és a mintavételi intervallumot. A lehetséges min-

tavételi módok (1) fix időintervallum – folytonos (FIXED_RING) és (2) fix időintervallum 

– fix hosszúságú memória (FIXED_____), azaz a Diver nem gyűjti tovább az adatokat, 

ha megtelt a memóriája. 

Parancs: 

STX 5 RS semmi CC 

Válasz: 

STX 35 RS XXXXXXXXXX:YYYYYYYYY:ZZZZZZZZZ CC 

Adatmező hossza pontosan 30 karakter a megadott formátum szerint 
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XXXXXXXXXX = Adatgyűjtési mód, 10 karakter 

YYYYYYYYY = Mintavételi intervallum, 9 karakter 

ZZZZZZZZZ = 9 szóköz (nem használt) 

XXXXXXXXXX YYYYYYYYY ZZZZZZZZZ 

FIXED_____ xx_SEC___ _________ 

FIXED_RING xx_MIN___ _________ 

 

5.4.9. Maradék elemkapacitás kiolvasása 

Kiolvassa, hogy a kezdeti elemkapacitásnak hány százaléka maradt meg. Megjegy-

zendő, hogy ez egy becsült és számolt érték, nem pedig mért. 

Parancs: 

STX 5 BC semmi CC 

Válasz: 

STX 15 BC XXXXXXXXXX CC 

Adatmező hossza pontosan 10 karakter a megadott formátum szerint 

XXXXXXXXXX = Maradék elemkapacitás százalékban, 10 karakter 

Példa Leírás 

________58 42% elhasznált kapacitás, 58% maradó 

 

5.4.10. Hibaüzenet 

STX 15 FL XXXXXXXXXX CC 

Adatmező hossza pontosan 10 karakter a megadott formátum szerint 

XXXXXXXXXX = hiba leírása, 10 karakter 

Eredmények Leírás 

TIME-OUT__ Időtúllépés áll fenn, amikor karakterek kell még érkezzenek 

UNKNOWN_OC Nem felismert OpCode 

ERROR_CC__ Helytelen ellenőrző összeg  

WRONG_LEN_ Helytelen hossz-bájt érték 

ERROR_DATA Helytelen adatmező (rossz érték) 
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6. III: Melléklet – Diver tartozékok 

6.1. Diver-Office szoftver 

Diver adatgyűjtők programozása, a 
mérési adatok letöltés PC-re, az adatok 
exportálása táblázatkezelőbe vagy mo-
dellezési programba. A Diver-Office 
rugalmas „projekt alapú” szoftvercso-
mag, melyet a Diver-rel való adatcseré-
re terveztek. A program könnyen hasz-
nálható intuitív interfésszel rendelkezik. 

 Barometrikus kompenzáció 

 Mértékegységek: metrikus és U.S. 

 7 nyelv: holland, angol, francia, 
német, lengyel, portugál és spanyol 

 

6.2. USB kiolvasó 

Az USB kiolvasó a Diver programozá-
sára és kiolvasására használható. 
Csatlakoztassuk az USB kiolvasót a 
PC v. laptop USB portjához, egysze-
rűen helyezzük a Diver-t az USB kiol-
vasó talpába, és készen állunk a vele 
való kommunikációra. 

Az USB kiolvasó használható terepen 

vagy az irodában. 

 

 

6.3. Rozsdamentes acélkábel 

Felfüggeszthetjük a Diver-t rozsdamentes 
acélzsinórral. Ez egy olcsó kihelyezési 
mód, és ha a Diver egy kútban található, 
lehetővé teszi a kút lezárását és a Diver 
elrejtését. 

  

Ingyenes letöltés: www.vanessen.com  

AS330 eszközszám  

MO500 eszközszám  

http://www.vanessen.com/
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6.4. Kábelcsipesz 

A kábelcsipesszel egyszerűen csatla-
koztatható a Diver a rozsdamentes acél-
kábelhez. Használható arra is, hogy az 
acélkábel felső végét a kútfejhez rögzít-
sük. 

 

 

6.5. USB interfészkábel 

Ha Diver adatgyűjtő adatkábellel lett 
telepítve, az USB interfészkábel lehető-
vé teszi a telepített Diver-rel való köz-
vetlen kommunikációt. Az USB inter-
fészkábel az egyik végén az adatkábel 
csatlakozójának ellenpárjával csatlako-
zik az adatkábelhez, a másik végén 
pedig egy szabványos USB csatlakozó 
található, amellyel PC-hez v. laptophoz 
csatlakoztatható. 

Az interfészkábel lehetővé teszi az ada-
tok letöltését, a Diver programozását, 
vagy a Diver indítását/leállítását a telepí-
tési helyen. 

 

6.6. Kommunikációs kábel (adatkábel) 

Ha a Diver-t kommunikációs kábellel tele-
pítjük, idő takarítható meg az adatok letöl-
tésével, és valós idejű adatok nyerhetők 
az adatgyűjtőből. Csatlakoztassuk a 
Diver-Office-t futtató laptopot az adatká-
bellel telepített Diver adatgyűjtőhöz az 
USB interfész kábellel, és programoz-
zuk/olvassuk a Diver-t. 

Az adatkábel 1 és 500 m közötti hosszak-
ban áll rendelkezésre. 

  

MO310 eszközszám  

AS327 eszközszám  

AS2xxx eszközszám  
xxx – hossz méterben; 

pl. 10 méteres kábel AS2010 
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6.7. Diver-Mate 

A Diver-Mate az adatok egyszerű és 
gyors letöltését szolgáló eszköz, amely 
növeli a letöltési hatásfokot, és közben 
csökkenti az adatátviteli hibákat. 

A Diver-Mate több száz Diver adatait tud-
ja tárolni, és a Diver adatkábellel kell 
használni. Az eszköz az adatokat nem-
illékony memóriájában tárolja, tehát akkor 
sem vésznek el, ha a Diver-Mate akksija 
lemerül. Teljesen feltöltött akkumulátorral 
több, mint 10 napi üzemidőt tesz lehető-
vé, és egy LED jelzi, amikor nem elégsé-
ges az akkumulátor feszültség. 

6.8. Diver-DXT 

Ha korlátozott a kúthoz való hozzáférés 
pl. kerítés v. vízfelületek miatt, Diver-DXT 
telepítésével, 500 m távolságról drót nél-
küli kapcsolaton keresztül kommunikálha-
tunk a Diver-rel. 

A Diver-DXT elemmel üzemelő rádió egy-
ség, amellyel a Diver-Gate révén kiolvas-
hatók a Diver adatai és elvégezhetők a 
beállítások. Rendelkezik egy beépített 
légköri nyomásmérővel, tehát a nyomás 
adatok gyorsan vízszintekké alakíthatók. 

 

6.9. Diver-Gate(M) 

A Diver-Gate(M) kis fogyasztású hordoz-
ható eszköz, amely drót nélkül kommuni-
kál a Diver-DXT-vel. Az adatok kiolvasása 
500 m hatótávolságon belül lehetséges. A 
Diver-Gate(M) Bluetooth kapcsolaton 
kommunikál okos-telefonnal, tablettel, ill. 
szükség szerint USB kábelen keresztül. 

További információkért: 
www.vanessen.com/diver-netz v. 
www.jaketa.hu/termekek/monitoring/monitoring-rendszerek/diver-netz.  

  

DI420 eszközszám 

AS40x eszközszám 

AS345 eszközszám 

http://www.vanessen.com/diver-netz
http://www.jaketa.hu/termekek/monitoring/monitoring-rendszerek/diver-netz
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6.10. Diver-Gate(S) 

A Diver-Gate(S) a Diver adatokat 500 m 
hatótávolságon belül található Diver-DXT 
rádió egységekhez kapcsolódva gyűjti. Az 
így gyűjtött adatokat automatikusan átvi-
szi a Diver-HUB web portálra megjelení-
tés céljából. 

A Diver-Gate(S) kis fogyasztású eszköz, 
amely többféle tápforráshoz csatlakoztat-
ható (lítium elemek, újra tölthető elemek 
napelem v. hálózati feszültség). 

További információkért: 
www.vanessen.com/diver-netz v. 
www.jaketa.hu/termekek/monitoring/monitoring-rendszerek/diver-netz.  

AS340 eszközszám 

http://www.vanessen.com/diver-netz
http://www.jaketa.hu/termekek/monitoring/monitoring-rendszerek/diver-netz

