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wMBUS-log-TRH sistemos naudojimo instrukcija 

Funkcinė veikimo schema 
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Darbas su wMBUS-log-TRH sistema 

Suvedus sistemos adresą į interneto naršyklę atsidariusiame puslapyje išoks langas prašantis 

autentifikavimo duomenų (pav. 1) 

 

pav. 1 

Suvedus teisingus vartotojo vardą ir slaptažodį atsidarys pradinis langas su duomenimis 

nuskaitytais iš jutiklių ir atvaizduojamais lentelėje (pav. 2). 

 

 

pav. 2 

 

Lentelėje stulpeliuose atvaizduojama informacija: 

• # - jutiklio eilės numeris 

• Pavadinimas – jutiklio pavadinimas (jutiklio pavadinimą galima keisti) 

• Gavimo laikas - paskutinio duomenų paketo gavimo laikas į wM-BUS imtuvą 

• °C - nuskaityta temperatūra iš jutiklio 

Data ir laikas kada paskutinį 

kartą gauti duomenys jutiklio 

Nuskaityta temperatūra 

ir santykinė drėgmė iš 

jutiklių 

Temperatūros ir 

drėgmės aliarmai 

Ryšio ir Klaidų 

pranešimai 

Pagrindinis meniu Sistemos laikas 
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•   - temperatūros aliarmo indikatorius 

o Spalvų reikšmės: žalia – vertė tarp aliarmo ribų, raudona – viršyta viršutinė 

aliarmo riba, mėlyna – viršyta apatinė aliarmo riba 

• % RH - nuskaityta santykinė drėgmė iš jutiklio 

•   - drėgmės aliarmo indikatorius 

o Spalvų reikšmės: žalia – vertė tarp aliarmo ribų, raudona – viršyta viršutinė 

aliarmo riba, mėlyna – viršyta apatinė aliarmo riba 

• Ryšys – ry6io indikatorius (jeigu iš jutiklio negaunama duomenų daugiau negu 3 

minutes, rodoma, kad nėra ryšio „X“) 

• Klaida – rodomos klaidos ir gedimai susiję su jutikliu 

o Gerai – jutiklis veikia gerai, gedimų ir klaidų nėra 

o Senka baterija – baterija baigai išsikrauti 

o Korpuso sabotažas – jutiklio korpusas atidarytas 

o Išorinio sensoriaus gedimas – sensorius prastai prijungtas arba nutrauktas 

laidas 

 

Paspaudus tris brūkšnelius išsiskleidžia pagrindinis meniu (pav. 3). Iš čia pasiekiami visi 

pagrindiniai langai. 

 

 

pav. 3 
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„Kortelės“ lange kiekvieno jutiklio duomenys atvaizduojami atskirame laukelyje (pav. 4). 

Kortelės langas skiriasi nuo „Lentelė“ lango duomenų išdėstymu ir didžiausia ir mažiausia 

užfiksuota verte rodymu. 

 

 

pav. 4 

  

Jutiklio 

pavadinimas 

Duomenų 

gavimo  laikas 

Paskutinė gauta 

temperatūros ir 

drėgmės vertė iš jutiklio 

Didžiausia ir mažiausia 

užfiksuota temperatūros 

ir drėgmės vertė 

Mygtukas išvalyti 

dižiausios ir mažiausios 

užfiksuotos temperatūros 

ir drėgmės vertes 

Ryšio ir Klaidų 

pranešimai 
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„Kreivės“ lange sukaupta temperatūros ir santykinės drėgmės informacija atvaizduojama 

linijiniu grafiku laiko atžvilgio (pav. 5). 

Užvedus kursorių ant grafiko arba paspaudus ant laiko žymos (per telefoną) rodoma 

išmatuota temperatūros ir santykės drėgmės vertė konkrečiu laiku. 

Kreivių laukeliuose galima sukaupti 4 savaičių duomenis, papildomos gautos vertės perrašo 

paskutines gautas vertes. 

Datos formatas atvaizduojamas sistemos grafinėje sąsajoje priklauso nuo jūsų naršyklės 

naudojamos atvaizdavimo kalbos. 

 

 

pav. 5 

  

Jutiklio 

pavadinimas 

Drėgmės kreivė 

Temperatūros kreivė 

Savaitės diena, 
Išmatuotų verčių laikas, 

Temperatūros ir 

drėgmės vertės 

Mygtukas išvalyti 

sukauptoms 

išmatuotoms vertėms 

Rodomas laiko intervalas 

atgal nuo paskutinės 

išmatuotos vertės 

Vertikalios ašies 

rodomo diapazono 

nustatymas 

Vertikali ašis 



wMBUS-log-TRH  v2.3 

„Duomenys“ lange (pav. 6) galima atsisiūsti sukauptas vertes CSV formatu, įjungti ir išjungti 

verčių įrašymą į failą ir pakeisti jutiklių pavadinimus. Jutikliams pakeitus pavadinimą juos vis 

tiek galima identifikuoti pagal individualų kodą užrašyta ant jutiklio lipduko (pvz.: 

LAS.0003766). 

Norėdami atsisiūsti CSV failą spauskite ant jutiklio pavadinimo (mėlynas ir pabrauktas šriftas). 

Svarbu: nenaudokite lietuviškų raidžių suteikdami jutikliams pavadinimą, nes negalėsite 

atsisiūsti CSV failo su sukauptais duomenimis. 

 

 

pav. 6 

 

  

Jutiklio pavadinimas. 

Paspaudus 

atsisiunčiamas CSV 

failas 

CSV failo 

dydis Bitais 

CSV failo sukūrimo 

/ pradėjimo įrašyti 

data 

Paskutinės 

vertės įrašymo į 

CSV failą data 

Jutiklio pavadinimo keitimo 

laukas ir identifikacinis kodas 

Mygtukas 

pavadinimams įrašyti 

Įrašymo 

sustabdymo / 

leidimo mygtukas 

Norimo ištrinti CSV 

failo pasirinkimo vieta 
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„Nustatymai“ lange (pav. 7) galima nustatyti jutikliams aliarmų viršutines ir apatines ribas 

išmatuotoms temperatūrų ir santykinės drėgmės vertėms, įjungti / išjungti garsinius aliarmus 

ir  tekstinius pranešimus (rodomi tik sistemos žiniatinklio puslapyje).  

 

 

 

 

pav. 7 

Laisva vieta CSV 

failams kaupti 

Naudojimo instrukcijos 

ir aprašymo 

atsisiuntimas Sistemos kompiuterio 

perkrovimo mygtukas 

Mygtukas aliarmo 

riboms įrašyti 

Mygtukas jutikliams 

užduotoms aliarmio 

riboms nuskaityti 

Sistemos 

mikrokompiuterio 

darbinė temperatūra 

Pranešimų ir garsinių 

aliarmų įjungimo ir 

išjungimo mygtukai 

Viršutinės ir apatinės 

aliarmo ribos 

nustatymo vieta 


