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Manuál pro použití měřícího přístroje USB  eLogger V3 

Patentově chráněno 
 
 

Verze manuálu 1.3,  Model # MPRV3-CONN-100,  MPRV3-LEADS-100,  MPRV3-LEADS-150 
 
Děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit si náš výrobek. Tento manuál vás naučí,  jak instalovat přístroj  eLogger a jak s ním 
zacházet.   Manuál si předem pečlivě přečtěte.    Přečtěte si i kapitolu o odstraňování potíží.  
Další informace (v angličtině) jsou dostupné na stránkách výrobce  http://www.eagletreesystems.com/Support/support.html. 
 
Některé základních vlastnosti přístroje eLogger: 
 
• Záznam proudu až do +/-  100 A (150 A s přístrojem MPRV3-LEADS-150) a napětí od 5 až do 70 V. 
• Měření proudu se provádí Hallovou sondou, ne prostým bočníkem jako u většiny podobných přístrojů. 
• Je možno použít i pro monitorování nabíjení baterií. 
• LCD modul umožňuje přímé odečítání naměřených hodnot nebo vyhodnocení maximálních hodnot měření bez 

počítače. 
• Je možno připojit sondy pro měření následujících veličin:  měření tří teplot,  měření otáček magnetickou, optickou 

nebo elektrickou sondou, měření výšky, rychlosti, měření proudové spotřeby serva,  záznam pohybu plynové páky, 
pozice GPS atd.  

• Nastavitelná vzorkovací frekvence od 1 do 10 měření za sekundu, bezztrátová komprese dat pro dlouhou  dobu 
záznamu. 

• Ve srovnání s typem V2 je 4x větší paměť pro záznam dat, data se uchovají i po vypnutí přístroje.  
• Výpočet výkonu, kapacity atd. 
• Software je kompatibilní s Windows Vista, 98SE, ME, Win2K a XP™  
• Výstup USB nevyžaduje žádný další převodník USB>SER jako jiné přístroje 
• Hmotnost cca  20g (bez kablíků) 
• Podporuje  USB Live Mode (on line), můžete měřit na stole s okamžitým zobrazováním dat na obrazovce počítače. 
• Moderní grafika pod OS Windows, přímé nebo virtuální zobrazování dat. 
• Grafické zobrazení proudu, napětí, výkonu, náboje, teploty, otáček a dalších parametrů.  
• Firmware je možno updatovat pomocí aplikace, běžící  pod  OS Windows. Pokud dojde k vylepšení  firmware, jeho  

instalace do Vašeho přístroje po stažení příslušných souborů z internetu velmi možná a jednoduchá. 
• Podpora  anglických nebo metrických  jednotek.. 
 
Oblast použití 
Měřící přístroj eLogger byl navržen pro užití v bezpilotních RC modelech. Jiné aplikace nejsou předpokládány. Je 
výslovně zakázána taková aplikace, při které by způsob použití přístroje nebo jeho nesprávná funkce mohly způsobit 
poškození zdraví, ohrožení  života nebo poškození majetku.  
 
Obsah balení 
Balení obsahuje:  eLogger (s konektory nebo s volnými kabely), speciální kabel USB kabel, CD-ROM, manuál.   
Překontrolujte webovské stránky firmy, zda v době od vytisknutí manuálu do použití nedošlo ke změnám software. Pokud 
ano, pak si novou verzi můžete zdarma stáhnout z internetu a nainstalovat. 
 
Postup při instalaci a používání 
 
Instalace a používání přístroje eLogger je jednoduché, pokud se budete držet následujícího postupu. 
 
* DŮLEŽITÉ:  Nikdy nep řipusťte, aby se kontakty snímačů a konektoru USB dotknuly baterie, kontaktů 
regulátoru, pláště elektromotoru!! 
 




