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Návod také dostupný na www.tesla.cz

VLASTNICKÁ PRÁVA
Tato publikace ani její části nesmí být žádným způsobem kopírovány, znovu vydávány, překládány nebo
převáděny do elektronické formy bez předchozího písemného souhlasu TESLA.
Informace obsažené v tomto návodu se vztahují pouze k součástí systému TERA v titulním listu. Další
verze a modifikace mohou být vytvářeny bez předchozího oznámení uživatelům verze stávající. TESLA se
snažila, aby informace obsažené v návodu byly postačující a bez chyb. TESLA nenese žádnou odpovědnost za
chyby, opomenutí a škody vyplývající z použití těchto informací. Odpovědnost TESLA za chyby je omezena
pouze na opravu těchto chyb a níže uvedený poradenský servis.
Uživatel by se měl seznámit se základy obsluhy daného produktu. Pokud se při obsluze produktu
uvedeného v titulním listu vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prosím:
TESLA
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.tesla.cz

1 Úvod
Tento dokument popisuje technické parametry a obsluhu zařízení TCREX.
Jedná se o produkt vyvinutý a vyrobený v České republice. Všechna práva na tento výrobek jsou
vyhrazena TESLA. Nabídka, případně dodávka tohoto výrobků nebo služeb s výrobkem spojených
neobsahuje předání těchto vlastnických práv.
Před použitím výrobku se prosím dobře seznamte s tímto návodem a se všemi provozními
a bezpečnostními upozorněními. Dodržováním provozních a bezpečnostních opatření lze předejít poškození
zařízení, či zraněním a úrazům obsluhy. Provozní a bezpečnostní upozornění jsou v dokumentu označeny
takto:
Pozor!: Takto formátovaný text značí provozní a bezpečnostní upozornění.
Zařízení používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávaní výrobku
třetím osobám předejte spolu s ním i tento dokument.

2 Popis a použití
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Zařízení TCREX slouží pro zásadní navýšení paměti naměřených výsledků terminálů TCR a slouží pro
připojení TCR terminálů do sítí LAN a internetu pro možnost vzdáleného stahování naměřených výsledků.
TCREX se připojuje k TCR terminálům pomocí USB kabelu. TCREX potřebuje stálé napájení přes síťový
adaptér 230VAC/5VDC. Přes USB kabel je také terminál neustále dobíjen a napájen. Záloha (stahování dat)
paměti terminálu přes USB probíhá pravidelně každých 12 hodin. Kapacita paměti TCREX je vyšší než dvou
roční záznam hodinových výsledků z 16 sond najednou připojených bezdrátově k terminálu TCR.
Prohlížení a stahování dat z TCREX je realizováno připojeným počítačem s nainstalovaným internetovým
prohlížečem. (Google Chrome, Mozilla Firefox, atd..). Počítač je propojen s TCREX kabelem typu UTP. TCREX
má v sobě vnitřní webový server, který posílá webové stránky s výsledky přes kabel UTP do internetového
prohlížeče počítače. Není tedy třeba instalovat speciální ovladače a aplikace do počítače pro stažení
výsledků a lze použít počítač s různým operačním systémem. Uložená data v počítači lze exportovat do
souborů s příponou .TAB pro další zpracování například tabulkovými procesory nebo textovými editory. Pro
snadné grafické zobrazení a rozšířenou analýzu doporučujeme použít pro zpracování souborů .TAB program
viz. „Příslušenství“.
Pozor!: Přes přístup k TCREX není možné konfigurovat a diagnostikovat stav bezdrátové sítě
připojené k terminálu TCR. Pouze je možné prohlížet a stahovat dlouhodobě naměřená data z této
bezdrátové měřící sítě. Pro konfigurace a diagnostiku bezdrátové sítě terminálu TCR je nutné využít
speciální PC aplikace k těmto terminálům.
Prohlížení a stahování dat z TCREX může probíhat 2 způsoby:
A) Lokální způsob - Zařízení TCREX je pouze napájeno ze síťového adaptéru a připojeno přes USB
kabel k terminálu TCR během dlouhodobého měření koncentrace radonu (obr.1). TCREX pravidelně
stahuje data z terminálu do vlastní vnitřní flash paměti. Toto řešení se používá v místech absence
internetu nebo datových sítí při dlouhodobém měření. Data jsou pak stahována do PC až po konci
měření. Data je možná stáhnout přímo na měřícím místě (obr.2) nebo později po vypnutí a
rozpojení celé měřící sítě například až ve firemní kanceláři (obr.3).

obr.1 – Lokální způsob – Příklad měřící sítě s TCREX
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obr.2 – Lokální způsob – Stahování dat z TCREX do PC na měřícím místě.

obr.3 – Lokální způsob - Stahování dat z TCREX odděleně po rozpojení a vypnutí měřící sítě.

B) Vzdálený způsob – Zařízení TCREX je napájeno ze síťového adaptéru a propojeno s terminálem TCR
USB kabelem a také připojeno přes UTP kabel do LAN sítě (do routeru) nebo do internetu (do
routeru s modemem) (obr.4). Prohlížení a stahování dat je nyní možné vzdáleně z jakéhokoliv PC
zapojeném do LAN sítě nebo internetu.
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obr.4 – Vzdálený způsob – Princip vzdáleného přístupu do TCREX.

3 Obsah balení
•
•
•
•

TCREX Extended Memory and IP Access Point for TCR Terminal
Power adapter 230VAC/5VDC
UTP cable 1m
Operation Manual

4 Technické parametry
Produkt
Typové označení
Kapacita paměti

TCREX Extended Memory and IP Access Point for TCR Terminal
042 127 204 000
> 2 roky záznamů při hodinových záznamech a měřící sítí se 16
sondami
Záloha terminálu
Každých 12 hodin;
IP rozhraní
Ethernet 10/100 Base-T (RJ45)
USB rozhraní
USB 2.0
Napájení
Síťový adaptér 230VAC/5VDC
Síťový protokol
HTTPS, WEB, IPv.4
Doporučené internetové prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox
Jazyk webu
Anglický, Český
Prostředí
Pouze pro domácí užití
Rozměry
95 x 65 x 35 mm

5/13

5 Návod k obsluze
Zapnutí a připojení:
Po připojení napájecího adaptéru a následném připojení TCR terminálu TCREX vždy začne automaticky
periodicky zálohovat paměť terminálu TCR. Je možné TCREX zapojit k terminálu také kdykoliv později po
začátku měření, protože TCREX vždy dělá záloha celé paměti v terminálu TCR. Před připojení TCREX do zcela
nové měřící bezdrátové sítě je lepší vymazat paměť TCREX . Více v kapitole níže „ Možnosti listů – Záloha –
Vymazat všechny záznamy“.
Pozor!: Přes přístup k TCREX není možné konfigurovat a diagnostikovat stav bezdrátové sítě připojené
k terminálu TCR. Pouze je možné prohlížet a stahovat dlouhodobě naměřená data z této bezdrátové
měřící sítě. Pro konfigurace a diagnostiku bezdrátové sítě terminálu TCR je nutné využít speciální PC
aplikace k těmto terminálům. Před zcela novým měřením v nové měřící síti nezapomeňte vymazat stará
data z paměti terminálu TCR a z paměti zařízení TCREX.
Pro prohlížení výsledků a konfiguraci je třeba TCREX připojit na přímo k počítači pomocí (dodávaného)
UTP kabelu. Na počítači se nastaví pomocí konfigurace sítě TCP/IP IP adresa a maska podsítě počítačů;
IP:10.0.0.1 ; maska: 255.255.0.0. Na počítači se spustí libovolný internetový prohlížeč a do jeho odkazového
řádku se zapíše přednastavená startovací IP adresa připojeného TCREX: https://10.0.0.2. Doporučenými
internetovými prohlížeči jsou Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Měla by se zobrazit základní webová
stránka, je třeba povolit neověřený certifikát. Nyní je možné konfigurovat TCREX a prohlížet či stahovat
výsledky. (více v kapitole „Možnosti listů“).
TCREX má dva typy IP adres:
TYP
IP ADRESA
POPIS
Konfigurovatelná
Přednastavená:
Běžná provozní konfigurovatelná IP adresa pro
provozní IP adresa
https://10.0.0.2
přístup do LAN sítí.
Maska: 255.0.0.0
Nekonfigurovatelná
tovární IP adresa

Pevná:
https://172.31.172.31
Maska: 255.240.0.0

Bezpečnostní nekonfigurovatelná tovární IP adresa
pouze pro přímé kabelové propojení s jedním
počítačem. Tento přístup se používá v případě
zapomenuté konfigurovatelné IP adresy.

Možnosti listů:
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List „RADON“ – základní okno

Základní okno webové stránky ukazuje časové záznamy radonové koncentrace z jednotlivých sond
v bezdrátové síti připojeného terminálu TCR.
Město, Ulice 1 – Umístění bezdrátové sítě terminálu TCR. Nastavení tohoto popisku lze zadat v listě
„ZÁLOHA“.
Radonová síť – Popis bezdrátové sítě terminálu TCR. Nastavení tohoto popisku lze zadat v listě „ZÁLOHA“.
TESLA – Logo výrobce s odkazem na webové stránky výrobce.
Status připojení USB terminálu: – Ukazuje stav USB připojení TCR terminálu k TCREX „připojeno“ x
„nepřipojeno“.
RADON (Zobrazit) – Ukazuje výběr datových souborů jednotlivých sond pro zobrazení záznamů koncentrace
radonu. Počet a název souboru je dán MESH adresou v bezdrátové síti.
1..X
time
radon [Bq/m3]
sum1,sum2,sum3,sum4

temperature [°C]
humidity [%]
HV
Algorithm

Číslo jednotlivého záznamu
Čas vytvoření záznamu
Radonová koncentrace v periodě záznamu.
Počet impulsů v jednotlivých energetických oknech . Celé energetické
spektrum zachycených částic je rozděleno do čtyř energetických oken (sum1sum4) a v nichž je udán počet impulsů za danou záznamovou periodu. RaA
impulsy jsou v “sum 2” a Ra C impulsy jsou v “sum 3”.
Teplota měřená v měřící komoře sond
Relativní vlhkost měřená v měřící komoře sondy.
Počet budících impulsů pro zdroj vysokého napětí (pro servisní účely)
Algoritmus počítání koncentrace radonu
0 – Počítáno z RaA (rychlá odezva, méně přesné)
1 -255 – počíttáno z Ra A + Ra C ( pomalá odezva, více přesné)
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- Kliknutím lze měnit jazyk webových stránek České/Anglické.
List „SPEKTRUM“

Ukazuje detailní záznamy energetických spekter z jednotlivých sond zapojených v bezdrátové síti
terminálu TCR.
SPEKTRUM (Zobrazit) – Ukazuje výběr datových souborů jednotlivých sond pro zobrazení záznamů
energetických spekter. Počet a název souboru je dán MESH adresou v bezdrátové síti.
time
channel

Čas začátku záznamu spektra
Energetické spektrum ukazuje počet impulsů z rozkladu radonu. Každý
detekovaný impuls má určitou energii (amplitudu), která je měřena,
Celý měřený rozsah je rozdělen do 96 diskrétních oken (kanálů). Jeden
diskrétní kanál reprezentuje energetický interval 0,1 MeV a celý rozsah
pak přibližně energetický rozsah 0 - 10 MeV. Když počet impulsů
v některém kanálu přesáhne hodnotu 255 záznam spekter se zastaví
dříve než je nastavený čas záznamu.
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List „TERMINÁL“

Ukazuje změřená data přímo v terminálem.
1..X
time
pressure [hPa]
temperature [°C]
humidity [%]
voltage [V]

Číslo záznamu
Čas pořízení záznamu
Atmosférický tlak měřený v terminálu
Teplota měřená v terminálu
Relativní teplota měřená v terminálu
Napětí akumulátoru v terminálu
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List „DIAGNOSTIKA“

Ukazuje diagnostická data o funkci bezdrátové síti.
1..X
time
MESH
output
info

Číslo jednotlivého záznamu (hlášení)
Čas výskytu hlášení
MESH adresa prvku sítě, který vyvolal hlášení (Term - Terminál)
Číslo události
Popis události
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List „Nastavení“

Tento list je určen pro konfiguraci IP připojení TCREX.
Ethernetová adresa – Nastavení provozní IP adresy TCREX pro síťové připojení se provádí kliknutím na
tlačítko „Změnit“ a vypsání nové adresy. Kliknutím na tlačítko „Zapsat nastavení sítě“ se provede nové
nastavení. Pak je nutné do internetového prohlížeče zadat novou změněnou adresu.
Síťová maska – Nastavení sítové masky TCREX se provádí kliknutím na tlačítko „Změnit“ a vypsání nové
masky. Kliknutím na tlačítko „Zapsat nastavení sítě“ se provede nové nastavení.
Brána – Nastavení výchozí brány TCREX se provádí kliknutím na tlačítko „Změnit“ a vypsání nové brány.
Kliknutím na tlačítko „Zapsat nastavení sítě“ se provede nové nastavení.
Adresa a maska pro přímé propojení – Tyto okénka pouze ukazují bezpečnostní nekonfigurovatelné
připojení pro přímé propojení s počítačem pro případ zapomenutí provozní IP adresy.
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List „Záloha“

Tento list provádí stahování dat a zápis lokace TCREX.
Čas do provedení další zálohy – ukazuje čas zbývající do dalšího stáhnutí dat z terminálu TCR. Když probíhá
tato záloha (stahování) je indikována žlutým nápisem v horním bílém pruhu webové stránky. Záloha může
trvat okolo 90 sekund.
Stáhnout vše ve formátu ZIP – Kliknutím na toto tlačítko se stáhnou všechny datové záznamy (Radon,
Spektrum, Terminál, Diagnostika) s příponou .TAB ve formátu .ZIP souboru do PC. Pro snadné grafické
zobrazení a analýzu souborů .TAB je doporučeno používat volný program Radonview zmíněný níže v
kapitole „Příslušenství“.
Smazat všechny záznamy – Kliknutí na toto tlačítko se vymažou všechny datové záznamy (Radon, Spektrum,
Terminál, Diagnostika) z TCREX. Tímto se nesmažou data v připojeném terminálu TCR!
Zálohovat – Kliknutím na toto tlačítko je možné udělat zálohu (stažení) dat z terminálu okamžitě. Není třeba
čekat na další pravidelnou zálohu. To je dobré pro případ, kdy je třeba ukončit měření v čase mimo
pravidelné zálohování. Záloha může trvat okolo 90 sekund.
Umístění – Kliknutím na tlačítko „Změnit“ lze zapsat umístění měřícího systému s TCREX. Toto umístění je
pak vidět v horním levém rohu webové stránky a je ukládáno spolu s daty do ZIP souboru.
Popis – Kliknutím na tlačítko „Změnit“ lze zapsat popis měřícího systému s TCREX. Tento popis je pak vidět
v horním levém rohu webové stránky a je ukládán spolu s daty do ZIP souboru.

List „SERVIS“
Software TCREX je možné aktualizovat přetažením aktualizačního souboru do čtverce na této stránce. Po
přetažení souboru dojde automaticky k restartu zařízení, které by mělo trvat okolo 1 minuty. Případný
poslední update je dostupný na stránkách výrobce.
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6 Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě výrobce TESLA dodá na vyžádání. V případě zájmu se informujte u kontaktů na webu
www.tesla.cz .

7 Servis
Opravu a servis provádí pouze výrobce TESLA.
TESLA
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.tesla.cz

8 Záruka
-

Na tento přístroj získáváte záruku v trvání 24 měsíců od data zakoupení.
V případě uplatnění záruky se spojte se servisním oddělením.
Záruční plnění se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady, nikoli na škody způsobené při
dopravě a manipulaci a při nevhodném zacházení.
Při nesprávném a neodborném používání popř. při porušení pečeti záruka zaniká.
Záručním plněním se záruční doba prodlužuje o dobu opravy.
S výrobkem se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem.

9 Příslušenství
RadonView – PC aplikace pro snadné prohlížení záznamů a spekter změřené radonové koncentrace
(soubory .tab) od SÚRO (Státní Ústav Radiační Ochrany)
(https://www.suro.cz/en/prirodnioz/suro-software-data-processing-from-continuous-rn-monitors )

10 Revision History
Revize
Rev.1:

Datum
10.9. 2018

Poznámky
První vydání
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