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REJESTRATOR DANYCH GP1 
 
Rejestrator danych typu GP1, który zastosowany został w stacji WS-GP1, jest uniwersalnym rejestratorem 
zamkniętym w obudowie o klasie szczelności IP67, zasilanym z wewnętrznej baterii 9 V. Wewnętrzna 
pamięć rejestratora pozwala zapisać >600.000 pomiarów – więcej niż jest to konieczne w typowych 
zastosowaniach do zapisania w ciągu roku.  
Rejestrator można obsługiwać za pomocą programu DeltaLINK zainstalowanego na PC / Laptopie lub 
Pocket DeltaLINK zainstalowanego na przenośnym urządzeniu PDA. Oprogramowanie to pozwala na 
skonfigurowanie rejestratora, ustawienie progów alarmowych, kontroli nawadniania i sczytanie zapisanych 
danych pomiarowych. 
Rejestrator GP1 posiada następujące wejścia / wyjścia: 
• dwa wejścia analogowe (różnicowe); 
• dwa wejścia do podłączenia czujników temperatury; 
• dwa kanały liczące – impulsowe; 
• przekaźnik do kontroli urządzeń zewnętrznych; 
 
W standardowej konfiguracji do kontroli wilgotności gleby do loggera można podłączyć następujące 
czujniki: 
• dwa czujniki wilgotności gleby, np. ThetaProge lub SM300 (istnieje możliwość modyfikacji połączeń, 

co pozwala na podłączenie do czterech sond SM300 bez wykorzystania czujników temperatury); 
• dwa czujniki temperatury (w przypadku opcji z podłączeniem czterech sond SM300 nie ma możliwości 

podłączenia czujników temperatury); 
• dwa czujniki z wyjściem impulsowym (np. deszczomierz lub przepływomierz); 
• opcja podłączenia tensjometru elektronicznego; 

 
Jako element pomiarowo-rejestrujący stacji WS-GP1 rejestrator ma na stałe zdefiniowaną konfigurację 
(pomiar RH/T, kierunku i prędkości wiatru, promieniowania słonecznego i opadu deszczu), bez możliwości 
rozszerzenia systemu o dodatkowe czujniki. 
Podłączenie sond ThetaProbe lub SM300 (w standardowej konfiguracji) pozwala na dokładny pomiar 
wilgotności objętościowej gleby (oraz opadu i temperatury, jeśli podłączono odpowiednie czujniki). 
Rejestrator GP1 posiada dwa różnicowe kanały analogowe (0 – 2,5 V) o wysokiej rozdzielczości, 
pozwalające w pełni wykorzystać dokładność pomiaru sond ThetaProbe w ich pełnym zakresie 
pomiarowym. 
 
Kanały analogowe 
Różnicowe kanały analogowe akceptują sygnały w zakresie nominalnym 0 – 2,5 V (pełny zakres –0,2 do 
+2,7 V). Obydwa kanały mają możliwość połączeń pozwalających na kontrolowane zasilanie czujników. 
Czujniki mogą być zasilane przed wykonaniem pomiaru przez wcześniej zdefiniowany okres, zgodnie z 
wymaganiami danego czujnika. Czas zasilania można ustawić w odstępach będących wielokrotnością 1 s. 
Podłączenia (PWR) dostarczają do czujników nieregulowane napięcie z baterii. Czujniki wymagające 
zasilania regulowanego mogą być podłączone do terminala +5V (ref). 
 
Przed podłączeniem czujników należy się upewnić, że sygnał wyjściowy mieści się w dozwolonym zakresie 
–2,8V do +3,6V (w odniesieniu do GND rejestratora). Jeśli czujniki nie są zasilane z rejestratora GP1 
upewnij się, że limity nie są przekroczone. 
 
 
 
 
 



 
 

            REJESTRATOR DANYCH GP1 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KSR nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

3

Widok płyty głównej rejestratora GP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiana baterii w rejestratorze GP1 
Rejestrator danych GP1 zasilany jest z 9V baterii typu PP3. Standardowa bateria alkaliczna wystarcza na 1 
rok pracy przy typowym zastosowaniu, a bateria litowa powinna wystarczyć na około 3 lat. 
Stan baterii można kontrolować z poziomu programu DeltaLINK. 
Baterie można wymienić odkręcając płytę czołową rejestratora. 
UWAGA: zawsze należy używać dobrej jakości baterii alkalicznych lub litowych!   
 
 
OPROGRAMOWANIE DeltaLINK 
 
Instalacja oprogramowania 
Po włożeniu płyty z oprogramowaniem i instrukcjami obsługi (oryginalna płyta Delta-T) należy wybrać 
opcję Install DeltaLINK-PC 2.4 (lub późniejsza wersja).  
W trakcie instalacji oprogramowania na pulpicie tworzony jest skrót do programu, dodatkowo instalowany 
jest dodatek do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego rejestratora - Firmware Upgrade, dodatek do 
konfiguracji systemu GSM – GSM Config Utility  oraz folder z dokumentacją – Documentary Library .  
Informacje dla zainstalowanego oprogramowania można znaleźć w pliku Release Notes.pdf w folderze z 
dokumentacją. 
 
Rozpoczęcie pracy z programem DeltaLINK-PC 
1. Podłącz rejestrator GP1 do portu szeregowego komputera (preferowany COM 1) za pomocą kabla GP1 

– PC dostarczanego w zestawie z rejestratorem. 
2. Kliknij podwójnie na ikonę programu DeltaLINK znajdującą się na pulpicie. 
3. Program DeltaLINK podejmie próbę połączenia z rejestratorem. Jeśli próba przebiegnie pomyślnie w 

oknie głównym programu pojawią się informacje o rejestratorze. 



 
 

            REJESTRATOR DANYCH GP1 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KSR nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

4

4. Jeśli nie dokonano zmian w 
ustawieniach po instalacji 
oprogramowania, program 
DeltaLINK będzie próbował 
połączyć się z rejestratorem 
poprzez COM 1. 

5. Jeśli próba połączenia będzie 
nieudana, ponieważ 
rejestrator będzie podłączony 
do innego portu 
komunikacyjnego, należy 
zmienić port komunikacyjny 
w programie wybierając File 
– Properties. Następnie 
należy kliknąć New…aby 
stworzyć połączenie używając 
właściwego portu 
komunikacyjnego. 

 
Dodatkowe wsparcie można uzyskać klikając Help z dowolnego okna programu DeltaLINK (lub wciskając 
przycisk F1 na klawiaturze). 
Dodatkową dokumentację techniczną można znaleźć wybierając Start, Programs, DeltaLINK-PC, 
Document Library . 
 
Programowanie rejestratora GP1 
1. Kliknij w zakładkę Program. 

Dla nowego rejestratora pojawi 
się fabrycznie ustawiony 
program domyślny. Aby 
wprowadzić własne ustawienia 
i nazwy należy wybrać opcję 
Change. 

2. Prawym przyciskiem myszy 
kliknij na wybrany kanał na 
liście kanałów aby wybrać 
odpowiedni czujnik z 
pojawiającego się menu, lub 
wybierz opcję Edit Channel 
aby wprowadzić informacje na 
temat własnego 
(niestandardowego) czujnika. 

3. Wybierz opcję Advanced 
features aby dodać lub usunąć 
alarm, funkcje kontrolne (np. sterowanie nawadnianiem), itp. – należy wprowadzić odpowiednie 
informacje, zgodnie z wymaganiami (np. wartości progowe dla załączania i wyłączania systemu 
nawadniającego). 

4. Kliknij Apply aby zainstalować zmodyfikowany program w rejestratorze. 
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Programy wstępnie skonfigurowane 
Z programem dostarczanych jest kilka programów wstępnie zdefiniowanych dla typowych zastosowań. Aby 
wybrać te programy należy kliknąć Edit, New Program wybrać jeden z dostępnych programów dla 
rejestratorów GP1. 
Dodatkowych informacji można uzyskać w pomocy on-line: 
 
- GP1 Irrigation Monitor and Switch  – do prostego monitoringu i kontroli procesu nawadniania; 
- SPN1 and BF3 Sunshine Recorder – do rejestracji parametrów związanych z promieniowaniem 

słonecznym; 
- WS-GP1 weather station program – program dostępny tylko dla rejestratorów skonfigurowanych przez 

producenta jako część stacji meteorologicznej WS-GP1; 
 
Sprawdzanie poprawności działania czujników i rozpoczęcie rejestracji 
 
1. Wybierz zakładkę Sensors i 

kliknij przycisk Read now. 
Na wykresie pojawią się 
ciągle uaktualniane wartości 
pomiarowe. 

2. Obserwując pojawiające się 
wartości pomiarowe 
zweryfikuj poprawność 
podłączenia i instalacji 
czujników.  

3. Po zakończeniu kontroli 
kliknij przycisk Cancel. 

4. Po zweryfikowaniu 
poprawności działania 
czujników przejdź do okna 
Logger i kliknij Start aby 
rozpocząć rejestrację danych. 

 
 
Sczytywanie, przegląd i zapisywanie danych zarejestrowanych w pamięci rejestratora GP1 
 
1. Wybierz zakładkę Dataset. Wszystkie dane zapisane w pamięci zostaną odebrane i wyświetlone na 

ekranie (może to zabrać kilka sekund, zależnie od ilości danych zapisanych w pamięci). 
2. Wybierz File, Save aby zapisać dane do pliku. 
3. Wybierz File, Open aby otworzyć i przejrzeć wcześniej zapisane dane.  
4. Aby zapisać dane w postaci pliku ASCII, który można otwierać i obrabiać w dowolnym arkuszu 

kalkulacyjnym, należy otworzyć wcześniej zapisany plik danych w programie DeltaLINK i wybrać 
opcję File, Save As… wybierając odpowiedni typ liku do zapisania. 
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UŻYWANIE PROGRAMU DeltaLINK DO OBSŁUGI SIECI POMIAROW EJ 
 
Tworzenie połączenia sieciowego 
 
1. Uruchom program DeltaLINK. Kliknij przycisk Cancel, gdy program po uruchomieniu będzie 

próbował połączyć się z rejestratorem i zignoruj wszystkie komunikaty o powstaniu błędu. 
2. Podłącz komputer do sieci pomiarowej, bezpośrednio do portu RS232, do portu USB poprzez adapter 

USB-RS232 lub podłącz sieć pomiarową do modemu GSM jeśli połączenie ma być realizowane zdalnie 
poprzez sieć GSM. 

3. Wybierz opcją File, New, Connection (jeśli używasz programu Pocket DeltaLINK wybierz Tools, 
Connection). 

4. W oknie dialogowym Connection kliknij przycisk Add… aby wejść do okna dialogowego Connection 
Properties.  

5. W pozycji Connect to logger using: wybierz odpowiedni sposób komunikacji. 
6. Wybierz zakładkę Details i wprowadź szczegóły dotyczące połączenia. 
7. Wybierz zakładkę Connection i uaktywnij opcję Networked, następnie wprowadź numer seryjny 

rejestratora, z którym chcesz się połączyć. 
8. Wprowadź opis w pozycji Connection name, np. ‘GP1-1.23 using COM1’ lub ‘Plot 6 via modem’. 
9. Kliknij OK , następnie w oknie dialogowym Connections wybierz nowe połączenie i zatwierdź klikając 

OK . 
10. Program DeltaLINK otworzy stworzone wcześniej połączenie. 
11. Powtórz procedurę tworzenia nowego połączenia dla każdego rejestratora połączonego w sieć. 
 
 
Wybór połączenia sieciowego 
Po ponownym uruchomieniu programu DeltaLINK będzie on próbował otworzyć ostatnio używane 
połączenie. Jeśli nie jest to połączenie, którego chcesz użyć, wykonaj następujące kroki: 
1. Kliknij Cancel i zignoruj wszystkie pojawiające się komunikaty o błędach. 
2. Wybierz File, Properties (jeśli używasz programu Pocket DeltaLINK wybierz Tools, Connection) i 

wybierz odpowiednie połączenie z okna dialogowego Connections. 
 
Połączenie z dowolnym rejestratorem nie podłączonym do sieci 
W programie DeltaLINK można również stworzyć połączenie z rejestratorem nie podłączonym do sieci 
pomiarowej: 
1. Postępuj podobnie jak przy tworzeniu połączenia sieciowego powyżej. 
2. W zakładce Connection dezaktywuj opcję Networked i wprowadź odpowiednią nazwę połączenia 

(Connection name), np. ‘Any logger via COM1’. 
 
Można teraz wybrać to połączenie z okna dialogowego Connections aby połączyć się z dowolnym 
rejestratorem podłączonym bezpośrednio do komputera (poza siecią) poprzez port RS232, modem (lub 
PDA). 
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NARZĘDZIE DO IMPORTU DANYCH DO ARKUSZA MICROSOFT EXCEL 
- Dataset Import Wizard -  
 
Makro Dataset Import Wizard pozwala na bezproblemowy import danych do arkusza kalkulacyjnego MS 
Excel. Kilka zestawów danych można importować i połączyć w arkuszu Excel. 
 
Aby zainstalować Dataset Import Wizard 
należy wykonać następujące kroki: 
1. Wybierz Start, Programy, DeltaLINK, 

Install Dataset Import Wizard . 
2. Zezwól na uaktywnienie makr jeśli będzie 

o to pytał program MS Excel. Uwaga: w 
ustawieniach bezpieczeństwa programu 
Excel należy zezwolić na uruchamianie 
makr: patrz pomoc programu Excel. 

3. Dataset Import Wizard potwierdzi, że 
instalacja przebiegła pomyślnie a w menu 
File programu Excel pojawi się opcja 
Import Dataset(s). 

4. Aby uruchomić Dataset Import Wizard 
po uruchomieniu programu Excel z menu 
File wybierz Import Dataset(s) i postępuj 
zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się 
na ekranie. 

 
UWAGA: W wersjach starszych niż Excel 2007 program akceptował tylko 65000 rzędów danych. Pamięć 
rejestratora GP1 pozwala na zapisanie większej ilości danych. W takim wypadku należy zainstalować 
nowszą wersję programu Excel lub dane podzielić na kilka arkuszy roboczych. 
 
 
 
 


