
MESLOG D LITE A ja GDU A  

Käyttöohjeet 

 

MESLOG D LITE A- pc ohjelman asennus 

 
1. Laita asennus levy tietokoneen CD asemaan. 

2. Siirry tietokoneen CD asemaan, jos ei se automaattisesti avaudu. 

3. Avaa CD:llä oleva kansio. 

4. Käynnistä setup.exe. 

5. Asennusohjelma käynnistyy. 

6. Ikkunassa Destination Directory paina next painiketta ikkunan alaosassa. 

7. Start installation- ikkunassa paina next painiketta ikkunan alaosassa. 

8. Ohjelma asentuu 

9. Installation Complete ikkunassa paina next painiketta ikkunan alaosassa. 

10. Ohjelma on asennettu 

11. Ohjelman asennuttua avautuu FTDI CDM Drivers-ikkuna eli USB-sovittimen ajurin 

asennusohjelma. 

12. Paina Extract painiketta ikkunan alaosassa. 

13. Ohjattu laiteohjaimen asennus ikkunassa seuraava-painiketta ikkunan alaosassa. 

14. Käyttöoikeussopimus- ikkunassa aseta pallo kohtaan Hyväksyn tämän sopimuksen. 

15. Paina seuraavapainiketta ikkunan alaosassa. 

16. Seuraavassa ikkunassa paina Valmis -painiketta ikkunan alaosassa. 

17. PC ohjelma on valmis käytettäväksi 

18. Ennen ohjelman käynnistystä, liitä PC ja GDU USB -kaapelilla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laitteen mukana tuleva USB-tikku

USB-asemaan

USB:llä



 

 

 

MESLOG D LITE ohjelma 
 
 Trendinäyttö- pääikkuna 

 

 

 

1. Tähän piirtyy mittaustulosten trendikuvaaja. X-akselilla on aika ja Y-akselilla mitta-

asteikko.  

 
2. Trendikuvaajien merkitykset. Mittaustulos piirtyy kuvajaan sinisellä ja mittaraja piirtyy 

punaisella.  

 

 
3. Datalogin hallinta jakaantuu neljään osaan; Aloita datalog, Lue datalog, Pysäytä datalog, 

Tyhjennä datalog 



 

 Aloita datalog nappulasta kytketään GDU:n datalogi päälle, eli keräämään 

mittaustietoa. Painettuasi Aloita datalog  painiketta, kysyy ohjelma haluatko 

muuttaa mittausten keräysväliä. Jos et, aloittaa GDU dataloggauksen. Jos haluat 

muuttaa väliä, avautuu ikkuna missä voit sen tehdä. Ikkunassa näkee myös 

käytetyn muistin määrän ja arvion, jolloin muisti on täynnä. Tämän jälkeen voit 

kirjoittaa enintään 20 merkkisen nimikkeen saatteeksi aloitetulle 

dataloggaukselle. Nimike tulee myös Trenditiedoston nimeksi, kun trendi 

lukemisen jälkeen tallennetaan hakemistoon. 

 Lue Datalog lataa GDU:n keräämät mittaustiedot ohjelmaan. Avautuu 

latausikkuna, joka lataa mittaustulokset. Tämän jälkeen voit tallentaa ne 

tiedostoksi. 

 Pysäytä Datalog painike pysäyttää GDU:n datalogin. 

 Tyhjennä Datalog poistaa GDU:n keräämät mittaukset. 

 
4. Trendi nimike on Dataloggaukselle annettu nimike 

 
5. Trendin hallinnassa pystyy manipuoloimaan trendin esitystapaa. 

 
5.1 Hälytysrajakuvaajan arvon määrittäminen, joko esiasetetuista tai manuaalisesti 

syötettynä. 

 

5.2 Autoskaalaus muuttaa automaattisesti mitta asteikon vastaamaan ylintä ja 

alinta arvoa. Arvot voi myös syöttää käsin. Kohdentamisessa pystytään 

kohdentamaan jonkin tietyn alueen trendistä. 

 

 

5.3 Näytä rajat/ Piilota rajat- painike näyttää tai piilottaa kuvaajan rajat. 

 

5.4 Tästä näkee kursorin osoittaman paikan ajan ja keskitä näppäimellä voi tuoda  

kursorin trendinäytön keskimmäisen arvon kohdalle. Lisäksi tästä näkee 

mittaustulosten määrän trendinäytössä. 

 

6. Mittalaite asetukset- vetovalikosta pääsee GDD asetuksiin. 

 
6.1 Anturi ja kanava asetuksista pääsee ohjelmoimaan GDU:lle antureiden 

yksityiskohtaisia tietoja. Tai vaihtoehtoisesti voidaan GDU:lta ladata tiedot. Kun 

käynnistetään GDU-asetukset, ikkuna lataa avauksen yhteydessä anturi ja 



kanavatiedot GDU:lta ohjelmaan. Lue kaikki  lataa tiedot GDU:lta ja kirjoita kaikki 

kirjoittaa GDU:lle tiedot ylikirjoittaen vanhat tiedot. 

 

6.2  Datlog asetuksista voi tehdä samat asiat kuin Datalog hallinnassa 

Trendinäytössä. Mittausten keräysväli asetetaan Aseta näyteväli- näppäimestä ja 

jos haluaa ajastaa datalogin, niin se onnistuu Ajastus-painikkeella, kun on syöttänyt 

halutun alkamisajan sen vieressä olevaan ruutuun. Jos aloittaa datalogin GDU 

asetuksista, ei nimikkeen syöttäminen ole mahdollista! 

 

 
6.3  GSM ja sähköposti- osiosta asetetaan GDU:lle palveluntarjoajan asetukset ja 

sähköpostiosoitteen, johon halutaan GDU: lähettävän sähköpostia. 

  
7. Tulostus toiminnoista voidaan valita, joko raportin tulostus tai trendikuvaajan 

kopioiminen työpöydälle. Trendi raporttiin voi kirjoittaa itse haluamansa tekstin. 

 
8. Tiedoston käsittely vetovalikosta, voi ladata vanhan trenditiedoston, tallentaa 

trenditiedot ASCII muodossa tai avata numeerisen esityksen trendistä. 

 
9. ESC POISTU- painikkeesta suljetaan koko ohjelma. 

 
10. Tämä on merkkivalo indikoimaan PC:n ja GDU:n välistä yhteyttä. Jos valo palaa eli on 

punainen, ei yhteyttä ole tai ohjelma lataa vielä yhteyttä. Jos se on harmaa eli valo ei 

pala, on yhteys muodostettu. 
 

 

 

 

GDU A 
 

1. GDU käynnistys valikko 

 
GDU moduuli käynnistyy aina viimeksi valitulla asetuksella, mutta noin 10sekunnin 
aikana alkuvalikossa pystytään muuttamaan viimeksi valittua asetusta. Oikeassa 
reunassa oleva X indikoi nykyistä valintaa. 
 
Vaihtoehtoina ovat: 

 SMS | MAIL | REM 



Käytössä on SMS hälytykset, email trendilähetys ja etäohjaus mahdollisuus 
(vaatii inbound  liittymäominaisuudet, eli tuleva liikenne ei saa olla estetty) 
 

 SMS | MAIL 
Käytössä on SMS hälytykset ja email trendilähetys 
 

 SMS 
Käytössä on SMS hälytykset 
 

 CONTINUE 
Käyttää viimeksi valittua valintaa 
 

 MODEM OFF 
GSM modeemi on kokonaan pois päältä 
 
 

2. Mittaussivut 

 
Alkunäytöstä päästään ylös-/alas-näppäimillä vaihtamaan näkymää, joko että näkyy 2. 
kanava (poissa käytöstä) tai että näkyy kummatkin kanavat samaan aikaan. Kun 
kummatkin kanavat näkyvät, pääsee set-painikkeella siirtymään info-sivulle. 
 
Info-sivulla näkyy laitteen kellonaika, päivämäärä sekä näytteenottoväli sekuntteina. 
Info-näytöstä päästään set-näppäimellä Datalog sivulle. 
 
Tiedonkeruu näytössä pystytään nopeasti käynnistämään ja pysäyttämään tiedonkeruu. 
Set-näppäimellä NEXT kohdasta päästään takaisin kahden kanavan näyttöön. 
 
Settings 1 valikkoon päästään painamalla yhtäaikaa ylös- sekä alas-näppäintä. 
 
1 kanavan näytössä SET-näppäin kuittaa kyseisen kanavan hälytykset. 
 
Info-, Datalog  ja Serial-mode sivun alareunassa oleva LOG-teksti indikoi, että 
tiedonkeruu on päällä. PC-teksti indikoi, että sarjaliikenne väylä on ohjattu USB-porttiin 
ja PC yhteys on auki. 

 

 

 

3. Settings1 - valikko 

 
Settings1 valikon kautta saadaan valittua, mitä kanavia laitteella näytetään ja asetettua 
muita perusasetuksia, tiedonkeruu, jne. 



3.1 Settings 2 

 
Settings 2 valikko sisältää harvemmin tarvittavat säädöt (oletus salasana 0000) 

3.2 Alarm set. 

 
Hälytys rajojen ja nollauksen asetukset: 
 
- Zero alarms (Nollaa kaikki sen hetkiset hälytykset) 
- Set alarms (Kyseisestä valikosta päästään asettelemaan eri laitteiden/kanavien ylä- 

ja alarajat hälytyksille) 

3.3 Datalog set. 

 
Tiedonkeruuseen ja purkuun liittyvät asetukset. 
 
Valikosta voidaan: 
- Stop (pysäyttää tiedonkeruu) 
- Delete (tyhjentää tiedonkeruu muisti) 
- Start (aloittaa tiedonkeruu) 
- Set interval (asettaa näytteenottoväli) 
- Set clock (asettaa laitteen kello) 
- START (aloittaa tiedonkeruun) 
- Upload to settings (tiedonpurku asetukset) 

o Upload USB (aloitetaan siirto PC:lle usb-väylän kautta) 
Tämän jälkeen aloitetaan Meslog-D ohjelmasta tiedonpurku 

o Upload email (asetetaan email asetukset - OPTIO) 
 Email interv. (asetetaan sähköposti trendin lähetys väli tunteina) 
 Upload Email (lähettää välittömästi sähköpostiin nykyisen 

trendidatan) 

3.4 Sleep mode 
 
Voidaan asettaa laite Sleep tilaan aina tiedonkeruun väliajaksi, jotta minimoidaan 
virrankulutus. 

3.5 EXIT 
 
Palataan takaisin mittaussivulle 



4. Settings2 - valikko 

 

4.1 Channel setup 

 
Saadaan säädettyä kanava/anturi kohtaisia asetuksia 

4.2 Password setup 
 
Vaihdetaan Settings 2 valikon salasanaa (oletuksena 0000) 

4.3 GSM setup 

 
Valikko sisältää GSM, GPRS ja sähköpostiin liittyvät asetukset 
- Setup GPRS (GPRS ja email yhteyteen liittyvät asetukset) 

o Operator (valitaan oikea palveluntarjoaja) 
o Port (valitaan käytettävä portti, oletuksena 1024) 
o Email settings (sähköpostin lähetyksen asetukset) 

 Select email (sähköpostiosoite johon tiedot lähetetään 
 Server settings(email palvelimen asetukset) 
 Email from (emailin lähettäjän osoite) 
 Subject (emailin otsikko) 

o Show settings (näytetään käytössä olevat asetukset) 
o EXIT  (Paluu Settings 2 valikkoon) 

- Init. GPRS (Alustetaan GPRS yhteys) 
- Start listen (Avataan GPRS etäyhteyden kuuntelu) 
- Signal level  (tarkistaa laitteen signaalin voimakkuuden) 
- Gsm options ( gsm hälytys ja sms hälytys numerot) 

o Set Gsm-number (asetetaan gms-hälytys siirron numero 358xxx xxx xxx 
muodossa) 

o Set SMS serv. (asetetaan sms palvelutarjoajan numero) 
- EXIT (Palaa takaisin Settings 2 valikkoon) 

4.4 EXIT 

 
Palataan takaisin mittaus sivuille 

 

  

 

 

 



Laitteiston kytkeminen 
 

1. Käynnistä GDU 

2. Kytke GDU:n USB kaapeli tietokoneeseen. 

3. Odota kunnes GDU on perustilassa.(Näytössä näkyy kanavien tiedot ja mittaustulokset) 

4. Käynnistä MESLOG D LITE A 

5. Jos tulee teksti, että ”sarjaportin alustus epäonnistui”.  

6. Valitse offline tila ja poistu tämän jälkeen ohjelmasta Poistu-napilla. Tarkista tämän jälkeen 

kytkennät ja että GDU on päällä. Käynnistä tämän jälkeen uudelleen.  

Vaihtoehtoisesti voi valita manuaaliyhdistyksen, josta pääsee valitsemaan laitteen ja tämän 

jälkeen sarjaportin. 

 

 
 


