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Bezprzewodowa stacja 
rejestrująca HIOKI LR8410-20
Stacja rejestrująca LR8410-20 produkowana przez japońską fi rmę HIOKI zbiera 
dane pomiarowe z modułów-loggerów, korzystając z bezprzewodowej techniki 
Bluetooth. Dystrybucję tych urządzeń prowadzi fi rma LABIMED ELECTRONICS.

Stacja LR8410-20 odbiera 
z modułów-loggerów sygnały 
radiowe zawierające dane po-
miarowe napięcia stałego, tem-
peratury, rezystancji i wilgotności 
względnej, po czym magazynu-
je je w buforowej pamięci we-
wnętrznej, na karcie pamię-
ci SD lub pamięci przenośnej 
USB. Z każdą stacją może współ-
działać maksymalnie siedem mo-
dułów-loggerów próbkujących 
co 100 ms, przy czym odległość 
ich od stacji nie może przekroczyć 
30 m. Każdy z modułów-logge-
rów ma 15 kanałów wejściowych, 
co przy użyciu do pomiaru sied-
miu modułów daje 105 kanałów 
pomiarowych. Dzięki zastosowa-
niu w konstrukcji stacji i modułów 
przesyłania informacji drogą ra-
diową, można rejestrować dane 
pomiarowe w sytuacjach, w któ-
rych przewodowe połączenie 
loggera z miejscem pomiaru jest 
utrudnione lub wręcz niemożli-
we. Systemy zbierające dane po-
miarowe, które korzystają z trady-
cyjnych urządzeń rejestrujących, 
wymagają umieszczenia komplet-
nego loggera, w każdym miejscu, 
w którym ma być prowadzo-
ny pomiar, co pomĳ ając wyso-
kie koszty takiego rozwiązania 
oraz stosunkowo duże rozmia-
ry takiego urządzenia, utrudnia 
porównywanie rejestrowanych 
danych w odniesieniu do jednej 
osi czasu. Tańsze i wygodniej-
sze od metody tradycyjnej jest 
umieszczenie w miejscach wy-
maganych przez aplikację pomia-

rową tylko niewielkich modułów
-loggerów, które będą przesyłać 
dane pomiarowe bezprzewodo-
wo do wspólnej stacji rejestru-
jącej. Nie ma wtedy potrzeby 
synchronizować czasowo zbie-
ranych danych i można je oglą-
dać, porównywać oraz analizo-
wać w odniesieniu do tej samej 
osi czasu. Ze względu na małe 
rozmiary modułów-loggerów nie 
ma też problemów z miejscem 
do ich instalacji. Ponieważ moż-
na je umieścić w bezpośredniej 
bliskości miejsca pomiaru, zatem 
długość przewodów pomiaro-
wych oraz złożoność tych połą-
czeń można sprowadzić do nie-
zbędnego minimum.

Stacja rejestrująca
Większość miejsca na płycie czo-
łowej stacji LR8410-20 (fot. 1) 
zajmuje kolorowy ekran ciekło-
krystaliczny TFT o przekątnej 5,7 
cala i rozdzielczości 640 na 480 
punktów, z czterostopniową re-
gulacją jaskrawości. Po prawej 
stronie ekranu są umieszczone 
w kilku rzędach przyciski obsłu-
gowe. W obudowie stacji znaj-
dują się też gniazda interfejsów 
LAN i USB, pamięci przenoś-
nej USB oraz karty SD. Jest też 
gniazdo zewnętrznego sterowa-
nia służące do doprowadzania 
i wyprowadzania sygnału wy-
zwalania oraz sygnałów alar-
mowych (cztery wyprowadze-

nia). Użytkownik konfi gurując 
parametry rejestracji stacji usta-
wia odstęp czasowy rejestracji 
w zakresie od 100 ms do 1 h (16 
wartości do wyboru). Decyduje 
też, czy wybrać rejestrację cią-
głą (zapis trwa aż do momen-
tu naciśnięcia przycisku STOP), 
czy też trwającą przez ściśle 
określony czas, może też włą-
czyć rejestrację z powtarza-
niem, w trakcie której pomiar 
jest powtarzany z ustawionym 
odstępem rejestracji.

Konfi gurując warunki obser-
wacji przebiegów wyświetlanych 
na ekranie stacji, użytkownik usta-
wia wartość osi czasu w zakre-
sie od 200 ms/dz do 1 dzień/dz.

Fot. 1 Stacja rejestrująca LR8410-20



Wyświetlony przebieg może na-
stępnie poddać ekspansji w za-
kresie od x100 do x1/2 osi na-
pięcia, ustawić jego położenie 
lub przewĳ ać wzdłuż osi cza-
su, korzystając z funkcji moni-
tora sprawdzić wartości chwi-
lowe i obserwować przebiegi 
bez rejestrowania danych, a po-
sługując się funkcją skoku wy-
brać rozpiętość wyświetlania 
przebiegu.

W trakcie pracy stacji i modu-
łów na ekranie są wyświetlane 
w trybie ciągłym trójsegmento-
we wskaźniki informujące użyt-
kownika o stanie akumulatora 
i poziomie sygnału radiowego 
odbieranego z modułów-log-
gerów, z którymi łączność sta-
cja nawiązała.

Moduły-loggery
Firma HIOKI oferuje do współ-
pracy ze stacją LR8410-20 15-ka-
nałowe moduły-loggery dwóch 
typów LR8510 i LR8511 (fot. 2). 
Moduły różnią się funkcjami po-
miarowymi i sposobem moco-
wania doprowadzeń pomiaro-
wych, wyróżniają się niewielkimi 
wymiarami (150x90x56 mm) 
i małą masą równą 340 g – 
w przypadku modułu LR8510 
i 320 g – w przypadku modułu 
LR8511. HIOKI sprzedaje mo-
duły jako wyposażenie opcjonal-
ne. Takie rozwiązanie pozwa-

la użytkownikowi samodzielnie 
skonfi gurować system przed za-
mówieniem, dopasowując go 
do potrzeb swojej aplikacji po-
miarowej.

Moduł LR8510 jest przezna-
czony do pomiaru napięcia sta-
łego i temperatury za pomocą 
sond z czujnikami termoparowy-
mi typu: K, J, E, T, N, R, S, B i W. 
Użytkownik ma do dyspozycji 
10 podzakresów pomiarowych 
napięcia od 10 mV do 100 V.
Górna temperatura mierzona 
przez moduł zależy od typu uży-

tej termopary i nie przekracza 
2000°C. Przewody doprowa-
dzające mierzone sygnały mo-
cuje się w zaciskach ze śruba-
mi M3.

Drugi z modułów, o ozna-
czeniu LR8511, mierzy oprócz 
napięcia stałego i temperatury 
sondami termoparowymi, re-
zystancję, wilgotność względ-
ną i temperaturę sondami rezy-
stancyjnymi typu Pt100 i JPt100. 
Zakres pomiarowy rezystancji 
składa się z czterech podzakre-
sów od 10 do 200 Ω wartości 

pełnozakresowej, a zakres po-
miarowy temperatury z trzech: 
100, 500 i 2000°C. Do pomiaru 
wilgotności względnej jest ofe-
rowany czujnik Z2000 mierzą-
cy w zakresie od 5,0 do 95,0%. 
Do mocowania przewodów do-
prowadzających mierzone syg-
nały używa się w tym module 
zacisków z przyciskiem.

Funkcje ochrony danych 
pomiarowych
Konstruktorzy stacji i modułów-
loggerów przyłożyli wiele starań 

Fot. 2 Stacja rejestrująca LR8410-20 i dwa współpracujące z nią bezprzewodowe moduły-loggery
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do zapewnienia skutecznej ochro-
ny zbieranych danych pomiaro-
wych przed ich utratą w wyni-
ku awarii zasilania lub przerwania 
łączności między modułem a sta-
cją rejestrującą. Gdy funkcja pod-
trzymania zasilania jest w stacji 
włączona, to stacja przywraca sa-
moczynnie rejestrację niezwłocz-
nie po pojawieniu się napięcia za-
silającego. Jeśli stacja zapisuje dane 
w czasie rzeczywistym na kar-
tę pamięci SD, to wewnętrzny 
kondensator o dużej pojemno-
ści podtrzymuje zasilanie do mo-
mentu, aż wszystkie dane zostaną 
zapisane. Ponadto, gdy w stacji 
zasilanej z sieci znajduje się aku-
mulator, to w momencie zaniku 
napięcia zasilania sieci stacja prze-
łącza się automatycznie na ten ro-
dzaj zasilania, podtrzymując pro-
ces rejestracji.

Gdy zanik zasilania sieciowego 
wystąpi w trakcie pomiaru pro-
wadzonego przez moduł-log-
ger, to wykonywanie pomiaru 
zostanie przywrócone natych-
miast po pojawieniu się zasilania, 
lecz dane pomiarowe za okres 
jego zaniku zostaną bezpowrotnie 
stracone. Gdy natomiast w mo-
dule zainstaluje się akumulator 
(opcja), to w momencie zaniku 
zostanie samoczynnie włączone 
zasilanie akumulatorowe, chro-
niąc użytkownika przed utratą 
danych pomiarowych. Inaczej bę-
dzie, gdy zostanie przerwana łącz-
ność między stacją a modułami. 
Wszystkie moduły są wyposa-
żone w wewnętrzną pamięć bu-
forową. Gdy łączność zostanie 
przerwana, to dane pomiarowe 
zostaną zapisane w tej pamięci 
i natychmiast przesłane do stacji, 
gdy łączność zostanie przywró-
cona. Na przykład, gdy korzysta 
się z 15 kanałów pomiarowych 
i odstępu czasowego (pomiaru 
i rejestracji) równego 1 s, to in-
tegralność danych pomiarowych 
będzie zachowana przez ok. 72 
minuty. Ponadto, gdy łączność 
zostanie przerwana lub akumu-
lator będzie bliski pełnego rozła-
dowania, zostaną wyemitowane 

odpowiednie sygnały alarmowe, 
a do użytkownika zostanie wysła-
na pocztą elektroniczną wiado-
mość (e-mail).

Konfigurowanie wstępne
Szybkie i łatwe skonfigurowanie sy-
stemu zbierającego dane pomiaro-
we i zarejestrowanie pracujących 
w nim modułów-loggerów umoż-
liwia funkcja „Quick Set”. Gdy ża-
den z modułów nie jest jeszcze 
zarejestrowany, to okno funkcji 
„Quick Set” zostaje wyświetlone 
na ekranie stacji natychmiast po jej 
włączeniu, po czym stacja zaczy-
na wykrywać moduły znajdujące 
się w jej zakresie i rejestrować je. 
Wykrywanym modułom przypo-
rządkowuje kolejne numery od 1 
do 7, po czym proces rejestra-
cji kończy się i automatycznie jest 
nawiązywane połączenie z zareje-
strowanymi modułami. Użytkownik 
może sprawdzić stan łączności (po-
ziom sygnału) między stacją a wy-
krytymi modułami, może też przy-
porządkować do każdego modułu 
nazwę, co ułatwi zlokalizowanie 
miejsca instalacji modułu pracują-
cego w systemie złożonym z wie-
lu takich urządzeń.

Trzy rodzaje zasilania
Zarówno stacja jak i modu-
ły mogą być zasilane z trzech 
źródeł. Do zasilania ich można 
używać zewnętrznego zasila-
cza sieciowego, akumulatora lub 
źródła zewnętrznego o napięciu 
stałym od 10 do 28 V. Takie roz-
wiązanie umożliwia niezawod-
ną pracę systemu zbierającego 
dane pomiarowe nawet w miej-
scach, w których zasilanie siecio-
we nie jest dostępne.

Pomiar w szerokim 
zakresie temperatury 
otoczenia
Zakres temperatury otocze-
nia podczas pracy dla dwóch 
modułów-loggerów rozciąga 
się od -20 do 60°C, przy czym 
zakres temperatury, w którym 
można ładować ich akumulato-
ry jest węższy i wynosi od -20 

do 35°C. Poprawna praca mo-
dułów w tak szerokim zakresie 
temperatury otoczenia pozwala 
prowadzić pomiary np. w pojeź-
dzie w czasie letnich upałów.

Zapisywanie danych 
pomiarowych
Stacja LR8410-20 wykorzystuje jako 
nośnik zapisu pamięć wewnętrz-
ną i karty pamięci SD, obsługuje 
też popularne pamięci przenoś-
ne USB. HIOKI dostarcza standar-
dowo wraz ze stacją kartę pamięci 
Z4001 o pojemności 2 GB. Stacja 
rejestruje na karcie lub pamięci USB 
dane pomiarowe w czasie rzeczy-
wistym, przy czym użytkownik 
może wymienić taki nośnik bez 
zatrzymywania pomiaru. W trak-
cie wymiany dane są zapisywane 
czasowo w wewnętrznej pamięci 
buforowej stacji (o pojemności 16 
MB), a po włożeniu nowego noś-
nika są natychmiast przepisywane 
na ten nośnik.

Dane pomiarowe mogą 
też być zapisywane w czasie 
rzeczywistym na nośniku pa-
mięci i jednocześnie przesyła-
ne do komputera. Wcześniej 
na komputerze trzeba jednak 
zainstalować program „Logger 
Utility” dostarczany standardo-
wo wraz ze stacją.

Maksymalny czas 
rejestracji
Czas ten zależy przede wszyst-
kim od liczby użytych modułów 
i wybranego odstępu rejestracji. 
Zależy też od tego, czy dane są 
zapisywane w pamięci buforowej 
stacji (pojemność 16 MB), czy 
na karcie pamięci SD (pojemność 
2 GB). Gdy ze stacją mają współ-
pracować dwa moduły, a dane 
będą zapisywane co 100 ms, 
to pamięć wewnętrzna wystar-
czy na prawie 8 godzin rejestra-
cji, a karta pamięci na ok. 41 dni, 
10 godzin i 12 minut. Po usta-
wieniu odstępu czasowego na 
1 s, stacja będzie zapisywać w pa-
mięci wewnętrznej przez prawie 
3 dni i 5 godzin, a na karcie SD 
przez ponad rok.

Inne funkcje
Stację rejestrującą wyposażono 
w wiele różnorodnych funkcji 
usprawniających prowadzenie 
pomiarów i analizę otrzymy-
wanych wyników.

Zależnie od potrzeby użyt-
kownika stacja może wykony-
wać cztery podstawowe ope-
racje arytmetyczne na danych 
pomiarowych pochodzących 
z różnych kanałów. Wykonuje 
je w czasie rzeczywistym, a ich 
wyniki wyświetla w postaci wy-
kresu. Stacja może też wykony-
wać jednocześnie sześć funkcji 
obliczeniowych, zarówno w cza-
sie rzeczywistym (automatycz-
nie), jak i po pomiarze (w trybie 
ręcznym). Stacja oblicza wartość 
maksymalną, minimalną, śred-
nią i międzyszczytową, a także 
wartość czasu „do maksimum” 
i „do minimum”.

Użytkownik stacji ma do wybo-
ru szereg trybów wyzwalania, tj. 
wymuszania rozpoczynania i koń-
czenia procesu rejestracji danych 
pomiarowych, w tym: jednorazo-
wy, powtarzany, o danym czasie, 
wzorcem logicznym. Wyzwalanie 
wymusza się na zboczu narastają-
cym lub opadającym mierzonego 
sygnału. Do wyzwalania można 
również użyć sygnału pochodzą-
cego ze źródła zewnętrznego. Są 
też dostępne funkcje „przed-wy-
zwalania” i wyprowadzania syg-
nału wyzwalania.

Wygodną funkcją jest skalowa-
nie. Przetwarza ono dane po-
miarowe mające postać napięcia 
na wartości w jednostkach prądu 
lub innych wielkości fizycznych, 
po czym wyniki tej konwersji 
wyświetla na ekranie.

W trybie wyszukiwania 
zdarzeń, użytkownik wstawia 
w trakcie pomiaru znaczniki 
zdarzenia (maksymalnie 1000), 
korzystając z przycisków ob-
sługowych stacji lub sygnału do-
prowadzanego do stacji z ze-
wnątrz. Znaczniki zdarzeń może 
też wstawiać w momentach, 
w których stacja emituje syg-
nały alarmowe.
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Współpraca z komputerem
Firma HIOKI dostarcza wraz 
ze stacją CD z programem 
„Logger Utility”. Program po zain-
stalowaniu na komputerze umoż-
liwia przetwarzanie zbieranych 
danych pomiarowych, przeglą-
danie w trakcie pomiaru „prze-
szłych” danych, zdalne sterowanie 
pomiarem z ekranu komputera 
oraz wyprowadzanie danych po-
miarowych na drukarkę.

Po połączeniu ze sobą in-
terfejsów (USB lub LAN) stacji 
i komputera można rejestrować 
dane pomiarowe na kompu-
terze w czasie rzeczywistym. 
Własność przewĳ ania „do tyłu” 
zawartości okna z wykresem 
trendu i oglądania „przeszłych” 
przebiegów jest dostępna nawet 
w trakcie rejestracji. Użytkownik 
korzystając z programu „Logger 
Utility” może sterować z jednego 
komputera nie tylko stacją reje-
strującą LR8410-20, lecz jedno-
cześnie innymi konwencjonal-

nymi rejestratorami-loggerami 
produkowanymi przez HIOKI, 
takimi jak LR8431-20, 8423 lub 
8430-20 i w ten sposób obsłu-
giwać złożony system pomiaro-
wy zawierający zarówno loggery 
bezprzewodowe, jak i konwen-
cjonalne (przewodowe).

Na wygodną analizę danych 
pomiarowych zebranych w sto-
sunkowo długim czasie pozwa-
la funkcja „dwóch pokręteł” opa-
tentowana przez fi rmę HIOKI. 
Na wyświetlonym wykresie obej-
mującym całą długość rejestracji 
można wybrać w dwóch oknach 
dwa fragmenty tego wykresu 
i zmieniać pokrętłami wartości 
podstaw czasu w tych oknach.

Inne własności programu 
„Logger Utility” to: zbieranie danych 
pomiarowych za pośrednictwem 
FTP (ładowanie do komputera da-
nych pomiarowych przechowy-
wanych w wewnętrznej pamięci 
buforowej stacji, na karcie SD lub 
pamięci USB), transmitowanie da-

nych za pośrednictwem FTP (dane 
zapisane na wymienionych nośni-
kach są automatycznie i regularnie 
wysyłane do serwera FTP w trak-
cie trwania pomiaru lub po jego 
zakończeniu), zdalne sterowanie 
za pomocą funkcji serwera HTTP 
(zdalna obsługa stacji za pomocą 
przeglądarki internetowej włącz-
nie z monitorowaniem ekranów, 
konfi gurowaniem ustawień i łado-
waniem danych) oraz otrzymywa-
nie wiadomości pocztą elektro-
niczną (stacja rejestrująca wysyła 
wiadomości „e-mail” do kompu-
tera siecią lub do telefonu komór-
kowego w sytuacji: pojawienia się 
błędu łączności, awarii zasilania, 
zapełnienia się nośnika pamięci, 
wyemitowania sygnału wyzwala-
jącego zakończenie rejestracji lub 
alarmowego).

Wyposażenie 
standardowe i opcjonalne
Stacja rejestrująca LR8410-20 
jest dostarczana wraz z zasila-

czem sieciowym Z1008, kar-
tą pamięci Z4001 (2 GB), CD 
z programem „Logger Utility” 
i przewodem połączeniowym 
USB. Jako wyposażenie op-
cjonalne stacji można zamówić 
pakiet akumulatorów litowo-
jonowych Z1007, podstawkę-
uchwyt Z1009 do zawieszenia 
stacji na ścianie lub ustawienia jej 
na biurku, przewód LAN 9642 
i neseser C1007. Neseser mie-
ści stację i cztery moduły-log-
gery. Stacja nie może pracować 
samodzielnie, stąd też zamawia-
jąc ją trzeba zakupić choć jeden 
moduł LR8510 lub LR8511. Firma 
HIOKI dołącza standardowo 
do każdego dostarczanego przez 
nią modułu zasilacz sieciowy 
Z1008. Jako wyposażenie op-
cjonalne modułu można zamó-
wić pakiet akumulatorów Z1007 
i czujnik wilgotności Z2000.  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS


