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Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext 
 
 Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy 
s odporovým čidlem Ni1000/6180ppm u varianty ZT1ext. Naměřené hodnoty ukládá 
v nastavitelném časovém intervalu do vnitřní paměti, odkud je možno je přesunout do osobního 
počítače k vyhodnocení. Přístroj také může porovnávat měřenou teplotu se dvěma nastavitelnými 
hranicemi a překročení signalizovat blikáním červené LED diody. 
 
Parametry přístroje: 
 Rozsah provozní teploty: -30 až +70°C 
 Rozsah měřené teploty: -30 až +70°C, (-50 až +250°C pro ZT1ext) 
 Pøesnost: ± 0,4°C v rozsahu -30 až +100°C, (± 0,5% v rozsahu 100 až 250°C) 
 Max. počet zaznamenaných měření teploty: 

 základní paměť rozšířená paměť 
   necyklický záznam          3948           16224 
    cyklický záznam          3500           15600 
 Perioda měření: 1 minuta až 24 hodin, nastavitelná uživatelem 
 Napájení: vnitřní lithiová baterie 3,6V 
 Rozměry: 82 x 60 x 25 mm, váha cca 70g 
   

Záznamník je napájen lithiovou baterií 3.6V. Životnost baterie je závislá především na 
nastavené periodě měření - při periodě záznamu 1 minuta je to cca 1 rok, při 15 minutách je 
předpokládaná životnost cca 5 let, při periodě 1 hodina min. 10 let. Doporučujeme po cca 2-3 letech 
provozu překontrolování kalibrace a stavu baterie u výrobce. 
 Napájecí baterie je připojena trvale. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, 
doporučujeme záznam programově vypnout (v ovládacím programu je povel v menu Činnost - 
Zapnutí/vypnutí záznamu - Vypnutí záznamu, popis viz níže) , pak je odběr z baterie zanedbatelný. 
Největší odběr z baterie je při komunikaci s počítačem - komunikační kabel nechávejte 
zastrčený v záznamníku jen po dobu nezbytně nutnou  k nastavení a k přenosu dat!!! 
 
 Funkci přístroje signalizuje zelená a červená LED dioda na předním panelu: 
 
při normální funkci (režim měření) blikne zelená LED krátce 1 x 
za 10 sekund 

z �        � 
č  

při normální funkci (režim měření) a aktivním alarmu blikne 
současně zelená a červená  LED krátce 1 x za 10 sekund 

z �        � 
č   �        � 

v okamžiku měření blikne zelená LED 2 x po sobě s odstupem cca 
1 sekunda 

z ��       � 
č 

při přeplnění paměti bliká červená LED 1 x za 2,5 sekundy 
(záznam je zastaven) 

z    
č �  �  �  � 

při slabé baterii bliká červená LED 1 x za 2,5 sekundy dvakrát 
rychle po sobě (záznam je zastaven) 

z 
č �� �� �� �� 

                       
Při propojení záznamníku s počítačem se ukončí probíhající záznam. Po odpojení kabelu se 

automaticky zahájí nový záznam. Jednotlivé záznamy pak budou na výpisu odděleny prázdným 
řádkem. 

Okamžiky měření jsou pro větší přehlednost výpisu voleny tak, aby probíhaly 
v celočíselných násobcích času - t.j. např. při periodě 15 minut bude hodnota změřena každou 15., 
30., 45. a 00. minutu,  a nultou sekundu v každé hodině, při periodě 3 hodiny se bude měřit v 
00:00:00 hod., 03:00:00 hod., 06:00:00 hod. atd. Po ukončení komunikace s počítačem záznamník 



automaticky vyčká do prvního nejbližšího celočíselného násobku času a pak teprve provede první 
měření. 
Program pro komunikaci s počítačem 
 

 Součástí přístroje je disketa s programem, který umožňuje čtení záznamů z přístroje, jejich 
prohlížení a archivaci. Umožňuje rovněž vymazání paměti záznamníku, nastavení periody měření a 
vnitřních hodin reálného času záznamníku. Program je dodáván na distribuční disketě, pro běžné 
používání doporučujeme zkopírování programu z originální distribuční diskety na harddisk. 

Požadavky na systém:  počítač kompatibilní s IBM PC, disketová mechanika 3 1/2 ", grafická karta 
VGA, operační systém MS-DOS.     

Spuštění programu 

 Program se spouští ze stejného adresáře, ve kterém je umístěn, příkazem  TEPLOTA. 

Ovládání programu 

 Program je možno ovládat pomocí systému nabídek, a to jak z klávesnice, tak také myší. 
Hlavní menu je přístupné po stisku klávesy F10, submenu lze vyvolat také současným stiskem 
klávesy ALT a prvního písmene názvu submenu ( např. pro submenu Graf ALT-G ). Některé 
nejdůležitější činnosti lze spustit také přímo stiskem funkční klávesy ( např. F3 pro čtení z disku ). 
Nabídka funkčních kláves je vypsána na spodním řádku obrazovky. Při ovládání myší stačí najet 
kurzorem na položku v menu nebo na nabídku ve spodním řádku obrazovky a stisknout levé tlačítko 
myši.      

Základní nastavení  programu 

 Při prvním spuštění programu je vhodné nastavit volby, které budete používat. Nastavení se 
provádí v menu Činnost - Konfigurace. V dialogovém okně je možno nastavit číslo sériového 
portu pro přenos dat ze záznamníku a typ tiskárny, na které chcete tisknout grafy a tabulky.  
Nejdříve se nastavuje číslo portu - COM1 nebo COM2. Přepínání mezi nimi se děje pomocí 
kurzorových šipek. Po nastavení portu stiskněte klávesu tabelátoru (Tab) a dostanete se do pole pro 
nastavení typu tiskárny. Volba "Jehličková" je určena pro 9- a 24- jehličkové tiskárny EPSON 
kompatibilní, případně pro některé inkoustové tiskárny emulující jazyk ESC/P2 (např.inkoustové 
tiskárny EPSON Stylus). Volby "Inkoustová" a "Laserová" pracují s tiskárnami podporujícími  
jazyk PCL-3 a PCL-5 (všechny tiskárny Hewlett-Packard). Po nastavení parametrů stiskněte klávesu 
Enter a nastavené volby se uloží na disk. Při příštím spuštění programu již není třeba nastavení 
opakovat, načte se automaticky z disku. 

Připojení přístroje na osobní počítač 

 Pro propojení záznamníku s osobním počítačem slouží komunikační kabel. Tento kabel se 
připojí 9pólovým konektorem na vybraný sériový port počítače (COM1 nebo COM2, viz předchozí 
odstavec). Druhá strana kabelu (JACK 3,5mm) se připojí do záznamníku. Po dobu, kdy je 
záznamník propojen s počítačem, neprobíhá měření (indikační LED dioda nebliká). Měření se 
obnoví až po odpojení kabelu (je vhodné zkontrolovat zelenou LED diodu, zda bliká 1x za 10 
sekund). 

Komunikační kabel nechávejte zastrčený v záznamníku jen po dobu nezbytně nutnou  
k nastavení a k přenosu dat, protože v tomto režimu je zvýšený odběr z baterie v záznamníku! 
Pokud necháte kabel připojený a nebudete komunikovat se záznamníkem déle než 



cca 5 minut, záznamník se automaticky vypne a neprovádí žádnou činnost (měření ani 
komunikaci) až do odpojení kabelu. 

Vyhledání spojení 

 Pokud nevíte, na kterém portu je záznamník připojen, nebo máte problémy  s navázáním 
komunikace, použijte volbu Činnost - Vyhledání spojení. Po zadání tohoto povelu program projde 
oba sériové porty a pokusí se nalézt spojení. Pokud se podaří spojení najít, automaticky se 
aktualizuje konfigurační soubor a při příštím spuštění programu již není třeba nastavení opakovat. 

 Po zvolení položky menu Činnost - Vyhledání spojení se na obrazovce objeví výzva 
Propojte záznamník s počítačem. Konektor komunikačního kabelu připojeného k sériovému portu 
počítače zasuňte do záznamníku a stiskněte Enter (pokud už jste měli záznamník propojen 
s počítačem, odpojte kabel na několik sekund a připojte jej zpět - pokud indikační LED dioda trvale 
svítí, připojte kabel až poté, když LED zhasne nebo začne blikat). Pokud se podaří navázat 
komunikaci, program oznámí číslo portu, na kterém je záznamník připojen, v opačném případě 
ohlásí, že záznamník není možno najít. 

Nastavení parametrů záznamu 

Na dolním řádku obrazovky je po spuštění programu zobrazen seznam funkčních kláves. Nejprve je 
nutno propojit přístroj s počítačem pomocí komunikačního kabelu. Stiskem klávesy F6 Info 
získáme informace o výrobním čísle, typu záznamníku, aktuálním času v záznamníku, nastavené 
periodě měření, typu záznamu (cyklický / necyklický), velikosti vnitřní paměti záznamníku a jejím 
zaplnění a o stavu baterie. Okno s těmito informacemi se zavře stiskem klávesy Enter nebo Esc.  
Nastavení času a data je v případě potřeby možno provést klávesou  F7 Čas (čas se nastaví podle 
systémových hodin počítače - není možno jej ovlivnit pomocí tohoto programu). Pomocí klávesy F8 
Perioda je možno nastavit požadovanou periodu a typ záznamu. Na obrazovce se objeví okno, ve 
kterém je přednastavena aktuální perioda a typ záznamu nastavený v záznamníku. Je-li záznam 
necyklický, je po naplnění paměti zastaven záznam a uživatel je upozorněn blikáním červené LED 
diody s intervalem asi 2,5 sekundy. Volba cyklický záznam znamená, že po naplnění paměti jsou 
nejstarší naměřené hodnoty přepisovány hodnotami novými. Pokud chcete periodu měření nebo typ 
záznamu změnit, vyberte kurzorovými šipkami novou hodnotu a stiskněte Enter, jinak můžete 
dialog ukončit klávesou Esc. Při přechodu na jiný typ záznamu je nutno nejprve paměť vymazat - 
tato možnost je automaticky nabídnuta a bez potvrzení této nabídky Vám program nedovolí typ 
záznamu změnit. 

Nastavení popisu záznamníku 

Popis záznamníku blíže definuje např. umístění přístroje, SPZ vozidla ve kterém je umístěn 
apod. a může obsahovat max. 32 znaků. Po zvolení položky menu Činnost - Nastav popis 
záznamníku se na obrazovce  objeví okno, ve kterém je přednastaven aktuální popis uložený v 
záznamníku. Pokud chcete popis záznamníku změnit, vepište nový údaj a stiskněte Enter, jinak 
můžete dialog ukončit klávesou Esc. 

Zapnutí/vypnutí záznamu 

Zapnutí/vypnutí počítačem 

Záznamník umožňuje programové vypnutí záznamu příkazem menu Činnost - 
Zapnutí/vypnutí záznamu - Vypnutí záznamu. Toto je vhodné provést především tehdy, pokud 
nebudete záznamník delší dobu používat. Záznamník v tomto režimu přestane provádět měření a 
záznam do paměti, obě indikační LED diody jsou trvale zhasnuty a odběr z baterie klesne na 



minimum. Opětovné zapnutí záznamu se provede volbou menu Činnost - Zapnutí/vypnutí 
záznamu - Zapnutí záznamu. Všechna nastavení parametrů i údaje v paměti zůstanou beze změny 
tak, jak byly před vypnutím záznamu.  



Zapnutí/vypnutí magnetem 
  

Kromě trvalého zapnutí nebo vypnutí záznamu z počítače je možno nastavit záznamník do 
režimu, kdy zapnutí nebo vypnutí záznamu lze řídit magnetem (bez použití počítače). Tato možnost 
je užitečná tehdy, chcete-li provádět měření v terénu, kde nemáte k dispozici počítač. Zapnutí nebo 
vypnutí záznamu se provede přiložením magnetu na horní plochu přístroje (do prostoru rámečku 
s logem Comet) na dobu cca 5 sekund, přičemž odstartování záznamu je indikováno rozsvícením 
zelené indikační LED diody (svítí po dobu inicializace přístroje a nadále bliká s periodou 10sec.) a 
vypnutí záznamu je indikováno bliknutím červené LED diody (obě LED diody pak zůstnou trvale 
zhaslé a všechna nastavení parametrů i údaje v paměti zůstanou beze změny tak, jak byly před 
vypnutím záznamu).  

Popsaný režim se nastavuje volbou menu Činnost - Zapnutí/vypnutí záznamu - 
Zapnutí/vypnutí magnetem. Na obrazovce se objeví okno, ve kterém je přednastaven aktuální stav 
ovládání  záznamu magnetem podle současného nastavení v záznamníku. Povolit nebo zakázat lze 
zvlášť zapnutí i vypnutí záznamu magnetem. Změnit nastavení lze v dialogovém okně myší, popř. 
kurzorovými šipkami a klávesou tabulátoru a poté stiskem klávesy Enter, beze změn lze dialog 
ukončit klávesou Esc. 

Příklad: pokud povolíte zapnutí a zakážete vypnutí záznamu magnetem, záznamník nezačne 
zaznamenávat ihned po odpojení komunikačního kabelu, ale až po odstartování  záznamu 
přiložením magnetu na horní plochu přístroje. Jakmile je měření v tomto režimu odstartováno, nelze 
je zastavit jiným způsobem, než pomocí počítače. 

Poznámka: Nehodláte-li ovládání magnetem používat, zakažte tuto možnost - zabráníte tím tomu, 
aby neoprávněná osoba zastavila záznam magnetem! 

 

Nastavení alarmu 

 Nastavení mezí pro funkci alarmu se provádí stiskem klávesy F2 nebo z menu Činnost - 
Nastav alarm. Při překročení teploty nastavené v poli Dolní mez směrem dolů a při překročení 
teploty nastavené v poli Horní mez směrem nahoru se aktivuje alarm (alarm je signalizován 
blikáním červené a zelené LED současně 1 x za 10 sekund). Pokud nechcete funkci alarmu 
používat, nastavte meze mimo rozsah měřených teplot (např. dolní mez na -30°C a horní mez na 
80°C). 

Poznámka: porovnávání nastavených mezí s naměřenou hodnotou se provádí pouze v okamžiku 
měření - t.j. shodně s nastavenou periodou záznamu. V době mezi měřeními stav alarmu zůstává 
nezměněn! 

 

Načtení údajů z přístroje 

 Načtení naměřených údajů  z přístroje se spouští  funkční klávesou F4 Čti ze záznamníku.  
Na obrazovce se objeví okno se zobrazením počtu procent přenesených údajů do počítače. Po 
přenesení údajů do počítače se objeví dialogové okno umožňující vymazat obsah paměti 
záznamníku. Pokud potvrdíte ANO, spustíte mazání zaznamenaných údajů. Pokud potvrdíte NE, 
zůstanou údaje v paměti přístroje beze změny. Vymazání paměti záznamníku je  rovněž možné 
kdykoli po propojení záznamníku s počítačem klávesou F5 Vymaž paměť záznamníku.  Program 
si vytvoří na disku počítače podadresář označený výrobním číslem připojeného záznamníku a údaje 
ze záznamníku se přesunou do tohoto adresáře. Uloží se do  souboru, kterému je přiřazeno jméno 



odpovídající datu přenosu do počítače ve tvaru: rrmmdd00.msr. Např. soubor přenesený do počítače 
26.11.1997 bude pojmenován 97112600.msr. Poslední dvě číslice v názvu souboru slouží k 
rozlišování souborů přenesených z jednoho záznamníku v jednom dni. Program automaticky 
přiřazuje těmto souborům pořadová čísla 00 až 99. 

Protokol o měření, který se po po ukončení přenosu objeví na obrazovce, obsahuje údaje o 
výrobním číslo přístroje a tabulku naměřených údajů s pořadovým číslem měření, časem a 
změřenou hodnotou.  Pokud jsou dva po sobě následující údaje na výpise odděleny prázdným 
řádkem, bylo měření v tomto místě přerušeno buď komunikací s počítačem, vypnutím záznamu 
pomocí tohoto programu, nebo poklesem napětí baterie. 

Prohlížení záznamů z disku 

 Dříve uložené soubory se záznamem  je možno prohlížet pomocí funkční klávesy  F3 Čti z 
disku. Klávesou F3 se otevře dialogové okno pro otevírání souborů. Nejprve potvrďte klávesou 
Enter masku pro výběr souborů (*.MSR), pak kurzorovými šipkami a klávesou Enter vyberte 
požadovaný adresář s výrobním číslem záznamníku a požadovaný soubor. Zaznamenané soubory 
jsou kvůli přehlednosti uloženy v adresářích pojmenovaných podle výrobních čísel záznamníků. 
Soubory se záznamem  mají označení ve tvaru rrmmddxx.msr (např. 97032500.msr byl pořízen 
25.3.1997).  

Prohlížení grafu   

 Graf zaznamenaného průběhu se zobrazí po stisku klávesy F9 Graf. Pokud údaje načtené ze 
záznamníku obsahují více časově nenavazujících úseků (na protokolu jsou odděleny prázdným 
řádkem), obsahuje obrazovka pouze graf prvního úseku, na další úsek se přepíná vždy dalším 
stiskem klávesy Tab (tabelátor), na předchozí úsek se lze vrátit současným stiskem kláves Shift-
Tab. 

Změna časové osy grafu  

 Měřítko časové osy grafu je možno přepínat pomocí kurzorových šipek nahoru, dolů v 
rozsahu 1 hodina až 1/2 roku, zvolené měřítko je indikováno změnou barvy příslušného tlačítka v 
pravé části obrazovky. Tlačítka je možno ovládat také kliknutím myší. 

Grafický kurzor   

 Grafický kurzor je znázorněn čárkovanou čarou, kterou je možno pohybovat v grafu doleva a 
doprava a slouží k přesnému odečtení hodnot z grafu. Pohyb kurzorem je možný z klávesnice 
šipkami doleva a doprava (přesun o 1 krok), Ctrl-doleva a Ctrl-doprava  (přesun o 10 kroků) a 
klávesami Home, End (přesun na začátek nebo konec okna s grafem). Přesun kurzoru je možný 
také kliknutím myši na požadované místo nebo pohybem myši při stisknutém levém tlačítku. 
Hodnota teploty a času v místě kurzoru je zobrazena v řádku nad grafem. 

Rolování grafu v časové ose  

Přesun na části grafu, které jsou mimo právě zobrazovaný úsek, je možný několika způsoby:  

- Tlačítky Page Up, Page Down se záznam posune o půl stránky. 

- Posun o 24 hodin se provede kliknutím myší na tlačítka se šipkami Nahoru, Dolů, která jsou 
umístěna v pravém horním rohu obrazovky po stranách okénka s datem odpovídajícím levému 
okraji právě zobrazené části grafu. 



- Po přesunutí grafického kurzoru na začátek nebo konec okna s grafem a dalším stisknutí 
kurzorové šipky požadovaným směrem se graf posune o polovinu okna. 

- Kliknutím myši do prostoru před nebo za plochu ohraničenou osami grafu se graf posune o 
polovinu okna. 

- Dvojnásobné rychlé kliknutí myši na graf posune začátek grafu na takto označené místo. 

Při změně měřítka časové osy  bude začátek grafu v místě, kde byl před změnou měřítka 
umístěn grafický kurzor. 

Výtisk zvolené části grafu 

 Tlačítkem "t" nebo "T" se zkopíruje celá aktuální obrazovka na tiskárnu. 

Ukončení prohlížení grafu 

 Režim prohlížení grafu je možno opustit  klávesou Esc nebo stiskem pravého tlačítka myši. 

 

Tisk zaznamenaných údajů  

 Naměřené výsledky je možno vytisknout buď ve formě  tabulky naměřených hodnot, nebo v 
grafické formě.  Tisk tabulky  se spouští z menu Tisk - Údaje, tisk grafu Tisk - Graf . Při tisku 
grafu se jednotlivé časově nenavazující úseky tisknou vždy na další stránku. Na obrazovce se objeví 
úsek, který se má tisknout a  výzva k potvrzení. Pokud tento úsek nechcete vytisknout, stiskněte 
klávesu "N", pokud ano, klávesu "A". Poté program přejde na další úsek, až projde všechny úseky 
záznamu. 

 

Ukončení programu 

 Před ukončením programu odpojte komunikační kabel. Ukončení programu a návrat do 
DOSu se provede současným stiskem kláves Alt-X . 

 

 
 

 

 



Nastavení konfigurace Windows95 při spouštění programu z Windows95 
 
Pokud program po připojení záznamníku a provedení některé akce komunikující se záznamníkem 
hlásí chybu komunikace, je potřeba zkontrolovat některá nastavení: 
Je nutno ověřit nastavení příslušného sériového portu, zda nepoužívá vyrovnávací paměť FIFO. Na 
tuto volbu se lze dostat následující cestou: 
START / Nastavení / Ovládací panely / Systém / Správce zařízení / Zásuvky COM a LPT / 
Komunikační zásuvka (dvakrát kliknout na COM1 nebo COM2 podle toho, na který sériový port je 
záznamník připojen). Dále u Vámi používaného portu vybrat Vlastnosti - Nastavení zásuvky - 
Upřesnit. V této volbě nesmí být zaškrtnuto pole Použít vyrovnávací paměť FIFO. 
 
Pokud komunikace dále  nepracuje (ani po restartu WINDOWS), je potřeba vyzkoušet další změny: 
 
START / Nastavení / Ovládací panely / Systém / Správce zařízení / Zásuvky COM a LPT / 
Komunikační zásuvka (dvakrát kliknout na COM1 nebo COM2 podle toho, na který sériový port je 
záznamník připojen). Dále u Vámi používaného portu vybrat Vlastnosti - Nastavení zásuvky - 
nastavit rychlost 9600 Bd, datových bitů 8, parita žádná, stopbit 1, řízení toku žádné. 
Případně: 
START / Nastavení / Ovládací panely / Systém / Správce zařízení / Zásuvky COM a LPT / 
Komunikační zásuvka (dvakrát kliknout na COM1 nebo COM2 podle toho, na který sériový port 
jste připojeni záznamovou ústřednou). Dále u Vámi používaného portu vybrat Vlastnosti - Obecné / 
Použití zařízení. Nyní je nutno změnit  volbu Originální konfigurace. Pokud byla zaškrtnuta, zrušit 
zaškrtnutí. Pokud nebyla zaškrtnuta, zaškrtnout. 
 
Pokud žádná z možností nepomůže, zkusit restartovat počítač v režimu MS-DOS (volba Start-
Vypnout) a spustit program v z DOSu.  
U notebooků je potřeba zkontrolovat, zda v CMOS-setupu není sériový port vypnut kvůli šetření 
energie!!! 
 


