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ZASTRZEŻENIE 
 
Informacje zawarte w tej instrukcji mogą się zmienić bez 

wcześniejszego uprzedzenia. 

 

DELTA LIGHT & OPTICS NIE DAJE ŻADNEJ 

GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO DOKUMENTU, 

W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI 

PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO 

CELU.  DELTA LIGHT & OPTICS NIE PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTE TU BŁĘDY LUB 

PRZYPADKOWE, CZY WTÓRNE SZKODY ZWIĄZANE Z 

WYPOSAŻENIEM, WYKONANIEM LUB 

WYKORZYSTANIEM TEGO MATERIAŁU. 
LTL-XL JEST ZBUDOWANY NA KOMPONENTACH OGÓLNEJ, 

PUBLICZNEJ LICENCJI. KOD ŹRÓDŁOWY DOSTĘPNY JEST NA 

ŻYCZENIE. 

 
UWAGA: Zmiany / modyfikacje nie zatwierdzone przez 

stronę odpowiedzialną mogą znieść prawo użytkownika do 

korzystania z urządzenia. 

 

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za 

zgodne z normami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z 

częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu 

ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami, w trakcie jego 

używania. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może 

emitować energię o częstotliwości radiowej i jeżeli nie jest 

zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może 

powodować zakłócenia w łączności radiowej. Działanie tego 

sprzętu w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe 

zakłócenia, które użytkownik będzie zobowiązany pokryć na 

własny koszt. 
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ROZDZIAŁ 1 
  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

LTL-XL wprowadzenie 

Retroreflektometr LTL-XL to przenośnie urządzenie przeznaczone do pomiaru w terenie 

odblaskowości oznakowania poziomego dróg. LTL-XL dostarcza parametr RL 

(powierzchniowy współczynnik odblasku) oraz parametr Qd (współczynnik luminancji w 

świetle rozproszonym). RL to pomiar odbicia powrotnego świateł samochodów od 

oznakowania. Droga jest oświetlana pod kątem 1.24Oświetlenie dla Qd jest rozproszone. 

Odbite światło zarówno dla RL jak i Qd jest mierzone pod kątem 2.29, co odpowiada kątowi 

obserwacji na odległości 30 metrów. Jest to istotne dla kierowcy, który postrzega 

oznakowanie w normalnych warunkach. Szersze informacje dotyczące zasad pomiaru oraz 

normy są zamieszczone na stronie internetowej: www.roadsensors.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 1. Urządzenie 

                                 

                                  

Obsługa retroreflektometru jest bardzo prosta i wymaga minimalnej instrukcji.  

 

LTL-XL mierzy odblaskowość i przelicza RL i Qd zgodnie z normami CEN i ASTM. Wyniki 

są przedstawione w postaci tekstu na dużym wyświetlaczu graficznym. Informacje o błędach 

czy ostrzeżeniach podczas pracy są wyświetlane natychmiast po ich wystąpieniu. 

Pamięć urządzenia zapewnia rejestrację pomiarów wraz z datą, godziną oraz  inne istotne 

dane. Rejestrowane są również dane wymienione poniżej (o ile zostały wybrane): 

RL i Qd to istotne parametry jakości oznakowania poziomego w terenie. 
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 Nazwa serii pomiarowej (nazwa drogi) 

 Ikona profilu dla określenia typu oznakowania 

 Nazwa użytkownika 

 GPS (jeżeli został zainstalowany) 

 Temperatura i wilgotność 

 Status urządzenia 

 

Wyniki pomiarów mogą zostać wydrukowane na wbudowanej drukarce (dodatkowe 

wyposażenie). Urządzenie komunikuje się z komputerem przy pomocy oprogramowania RSC 

(Road Sensor Control) (patrz str. 36), który pozwala na wymianę danych w innych programach 

komputerowych. 

 

Standardowe baterie-akumulatorki NiMH (niklowo-wodorkowe) zasilają LTL-XL i 

pozwalają na wykonanie około 1.100 pomiarów przy nowej i w pełni naładowanej baterii. 

Dostępna jest również bateria o większej pojemności (wyposażenie opcjonalne) pozwala na 

wykonanie około 2.500 pomiarów. Ładowarka 15V zasilana z sieci jest na wyposażeniu 

standardowym. Czas ładowania wynosi około 1½ godz. dla baterii standardowej i 3½ godz. 

dla baterii o większej pojemności. Urządzenie może być także ładowane ze źródła 15-18 

VDC. W trakcie pomiarów w terenie urządzenie może być zasilanie w 15V z akumulatora 

samochodowego, za pomocą przetwornika prądu zmiennego. 

 

LTL-XL - cechy reflektometru 

 Urządzenie przenośne 

 Ergonomiczna wysokość urządzenie przy obsłudze 

 Szybki pomiar (ukończony w mniej niż 1 sek. dla  RL lub Qd oraz 3 sek. dla RL+Qd) 

 Pomiar na suchych i mokrych powierzchniach  

 Pomiar na gładkim i strukturalnym oznakowaniu do 5 mm 

 W pełni udokumentowane pomiary, automatyczne przechowywanie danych, 

identyfikacja danych użytkownika, drogi dla grupowania pomiarów 

 Sygnały dźwiękowe podczas użytkowania (jeśli są włączone) 

 Oprogramowanie RSC (Road Sensor Control) PC do wymiany danych. Rejestr 

danych można wyeksportować do aplikacji, takich, jak Microsoft Excel, czy 

wyświetlić  na Google Earth 

 Łatwa procedura kalibracji (1 krok) 

 Wzorzec kalibracyjny skalibrowany przez akredytowaną jednostkę 

 Wymiana baterii przez użytkownika 

 Szybkie ładowanie baterii, około 1½ godz. dla baterii standardowej i 3½ godz. dla 

baterii o większej pojemności  

 Możliwość ładowania z sieci elektrycznej 

 Średnia (2-99 odczytów) 

 Dostępne różne wersje językowe 
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Wyposażenie dodatkowe 

 Wbudowany GPS do precyzyjnego rejestrowania lokalizacji pomiarowej 

 Kółka i wysuwany uchwyt 

 Wbudowana drukarka 

 Bateria o większej pojemności 

 

Pierwsze kroki 

 

Przyciski: 

  POMOCP   WŁ/WYŁ 

    

  MENU                  SMART 
 

  DOM                  KALIBRACJA 

 

           POWRÓT                  DRUKUJ 

 

      GORA 
  

 

      LEWO  RRAWO 

  OK       
   OK(środek) 

  DOŁ 
 

Rysunek 2. Przyciski 

 

Dostosowanie wysokości (nieobowiązkowe) 

By ułatwić pracę z LTL-XL, istnieje możliwość wyregulowania w pionie panelu 

sterowania. Wysokość jest regulowana przez naciśnięcie czerwone pokrętło z przodu 

urządzenia, równocześnie wyciągnąć uchwyt z panelu. Puścić pokrętło i kontynuować 

wysuwanie do momentu zatrzaśnięcia uchwytów. 

 

Włączanie urządzenia 

By włączyć LTL-XL naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ/WYŁ   do momentu 

włączenia się wyświetlacza. Urządzenie będzie gotowe do pomiaru ciągu 10 sek. LTL-XL 

powraca z trybu czuwania w ciągu 1 sek. 

 

Pomiar 

 

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonaj kalibrację urządzenia. DELTA zaleca kalibrację 

urządzenia każdorazowo, gdy urządzenie jest włączane i / lub przed rozpoczęciem nowej 

serii pomiarowej,  lub minimum raz dziennie, zazwyczaj w godzinach porannych przed 

rozpoczęciem pomiaru. Patrz Kalibracja, str. 42 

Ustaw urządzenie na oznakowaniu. Patrz umieszczenie na drodze str. 12 
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Aby wykonać pomiar naciśnij zielony przycisk OK . Pomiar jednego parametru RL lub 

Qd zajmuje około 1 sek. Pomiar parametrów RL i Qd równocześnie zajmuje około 3 sek.  
 
Pomiar kończy się wyświetleniem wartości RL i/lub Qd. Dane są automatycznie 

przeniesione do rejestru danych. Jeżeli wystąpi problem z pomiarem- na wyświetlaczu 

pojawi się ikona ostrzegawcza lub ikona błędu (patrz Błędy i ostrzeżenia, str. 355) i uruchomi się 

alarm dźwiękowy (jeżeli został wyłączony, patrz Ustawienia dźwięku, str. 23). 

 

Pomiary wykonane przy niskim stanie baterii są oznaczone w rejestrze, a na wyświetlaczu 

pojawi się ikona ostrzegawcza. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, pomiar nie 

zostanie wykonany i pojawi się ikona błędu. 

Aby wydrukować ostatnie wyniki pomiarów, naciśnij przycisk DRUKUJ  (jeżeli 

drukarka jest zainstalowana).  

 

Wybór użytkownika (inicjały użytkownika)  

Jeśli ikona użytkownika  jest wyświetlona  w górnym rzędzie ikon wyświetlacza, 

naciśnij przycisk  GORA ▲ i jeżeli to konieczne ◄ lub ► by zaznaczyć ikonę 

użytkownika. Naciśnij przycisk OK,  by otworzyć menu wyboru użytkownika. Więcej 

informacji znajduje się w  Wybór id użytkownika, str.19 

 

Wybór ID serii (nazwy) 

Jeżeli ikona użytkownika   jest wyświetlona  w górnym rzędzie ikon wyświetlacza, 

naciśnij przycisk  GORA ▲, by zaznaczyć ikonę drogi. Naciśnij przycisk OK  by 

otworzyć  w menu ID Serii. Wybierz nazwę z listy, używając przycisków GORA lub DOŁ 

i potwierdź OK lub ENTER / EDIT nową nazwę. 

 

Jeżeli ikona  się  nie pojawiła lub, gdy potrzebujesz więcej informacji, spatrz Id Serii, str. 

28 
 

Kalibracja 

Urządzenie jest dostarczane z wzorcem kalibracyjnym. Ten wzorzec kalibracyjny został 

skalibrowany fabrycznie i identyfikowalne z PTB(Physicalish-Technische Bundesanstalt, 

Germany) oraz NIST(National Institute of Standards and Technology, USA). 

 

Procedura kalibracji 
 

Przed wykonaniem kalibracji należy się upewnić czy wzorzec kalibracyjny jest czysty. 

 

By przeprowadzić kalibrację należy wykonać następujące czynności: 

 Przed zamontowaniem jednostki kalibracyjnej sprawdź wartości RL i Qd, które 

zostały na niej wybite.  

 Upewnij się, że styki na płytce interfejsu zostały umieszczone w otworach wzorca 

kalibracyjnego. Należy przy tym być bardzo ostrożnym, aby nie uszkodzić wzorca 

kalibracyjnego / lub diod świetlnych 

 

 Naciśnij jeden raz przycisk  KALIBRACJA . Wybierz kalibrację RL lub Qd aby  
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skalibrować każdy z nich osobno. 

 Dostosuj wartość kalibracji pokazaną na wyświetlaczu, tak by była zgodna z 

wartością wybitą na wzorcu kalibracyjnym. Po więcej szczegółów patrz rozdział 

Kalibracja. 

 Naciśnij OK,  by zakończyć kalibrację. Jeżeli pojawi się błąd, upewnij się, że: 

 czy nie pominięta została jakaś czynność i spróbuj ponownie. 

 powtórz proces kalibracji dla innej wartości (RL, Qd) 

 

Procedura kalibracji została zakończona. Usuń wzorzec kalibracyjny i przechowuj go 

właściwie. Naciśnij OK aby powrócić do ekranu pomiarowego. Więcej szczegółów patrz  str.. 

43. 

 

 

 

Błędy i ostrzeżenia  

Ikona błędu lub ostrzeżenia pojawi się w pasku u góry wyświetlacza, gdy LTL-XL 

wykryje problem. Naciśnij przycisk  GORA ▲ aby uzyskać opis najpoważniejszych 

błędów lub ostrzeżeń.  

Następnie naciśnij OK, aby wyświetlić pełną listę wszystkich błędów lub ostrzeżeń 

związanych z pomiarem i urządzeniem. 

 

Ustawienie dźwięku 

Naciśnij przycisk MENU   i wybierz USTAWIENIA / DŹWIĘKI. Wybierz KLIK PRZYCISKU 

lub DZWIEKI,  by ustawić indywidualny poziom dźwięku dla klawiszy i systemu. Aby 

ustawić poziom głośności użyj przycisku  GORA▲ lub  DOŁ▼. Zatwierdź ustawienia 

przyciskiem OK. 
 

Różne 

Ekran startowy DOM można aktywować każdorazowo naciskając przycisk DOM

. 

 

Resetowanie dziennika: Naciśnij MENU  i wybierz LOG / KASOWANIE 
DANYCH. Następnie wybierz z menu: KASUJ OSTATNIE DANE, 
KASUJ WSZYSTKIE DANE lub KASUJ SERIE DANYCH. 

 

Data i czas: Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA / DATA I GODZINA / USTAW 
DATE/GODZINE. Użyj strzałek  GORA▲ i DOŁ▼ aby ustawić czas. 

 

Oszczędzanie energii: Naciśnij MENU  i wybierz USTAWIENIA / ZASILANIE / 
AUTO USYPIANIE, AUTO WYŁ. Użyj ▲ i ▼ by edytować wartości. 

 

 

Wymiana danych / komunikacja  

Oprogramowanie RSC firmy DELTA do użytku na komputerach, pozwala na  wymianę 

danych pomiędzy LTL-XL i komputerem. Patrz RSC-program, str. 36. 
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Ważne wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania LTL-XL 

 

Ułożenie urządzenia na oznakowaniu poziomym 

Wybierz obszar oznakowania poziomego.  Żółta naklejka na boku osłony podstawy oznacza  

pole pomiarowe. Pole pomiarowe wynosi ok. 50 mm szerokości i 185 mm długości. Upewnij 

się, że badane oznakowanie jest wolne od zanieczyszczeń. Upewnij się, że urządzenie jest 

ułożone stabilnie. 

Powód : LTL-XL ma trzy podpórki/nóżki, dwie mniejsze z przodu i jedna większa z tyłu. 

Nierówne oznakowanie lub kamień pod jedną z nóżek przesunie pole pomiarowe i wpłynie na 

odczyt. 

 

Wykonywanie pomiaru 

Naciśnij zielony przycisk OK, by wykonać pojedynczy lub podwójny pomiar. Nie naciskaj na 

uchwyt w trakcie pomiaru. 

Powód: Naciskanie  na uchwyt może lekko przechylić instrument i wpłynąć na geometrię 

pomiaru i tym samym zakłócić odczyt. 

 

Liczba pomiarów  

Dla dokładnych odczytu, wykonaj więcej niż jeden odczyt oznakowania. Trzy odczyty dadzą 

dokładniejsze wynik niż jeden. Pięć odczytów da jeszcze dokładniejsze wyniki niż trzy 

odczyty itd. Dokonaj pomiarów w sąsiadujących obszarach oznakowania. Niech urządzenie 

obliczy średnią z pomiarów (stała lub ruchoma opcja uśredniania). 

Powód:  Odblaskowość oznakowania jest inna dla każdego miejsca. Różnica  5% - 20%  jest 

zjawiskiem normalnym , gdy urządzenie zostanie  przesunięte nawet mniej niż 10 mm, w 

jakąkolwiek stronę. 

Osłona wyświetlacza 

W celu ochrony wyświetlacza i wydłużenia pracy urządzenia, gdy urządzenie nie pracuje 

trzymaj osłonę wyświetlacza zamkniętą. Więcej informacji w rozdziale 2. 

 

 

Pamiętaj: 
 

 

 

 

 
Przeczytaj: 
 

 

 

 

 LTL-XL jest urządzeniem optycznym, obchodź się z nim delikatnie. 

 Utrzymuj zawsze okno zabezpieczające i wzorzec referencyjny czyste i 

nieuszkodzone. 

 Przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu. 

Praktyki pomiarowe oznakowania drogowego. Ulotka znajduje się: 

http://www.roadsensors.com 

http://www.roadsensors.com/
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ROZDZIAŁ 2 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

Pomiar 

Retroreflektometr LTL-XL mierzy parametr RL (współczynnik retroreflekcyjnej luminacji) 

oraz Qd (widzialność w świetle dziennym). RL jest pomiarem jasności oznakowania 

drogowego widzianego przez kierowcę pojazdu, oświetlane przez  reflektory. Qd to 

widzialność oznakowania drogowego w świetle dziennym. 

W LTL-XL kąt oświetlenia wynosi 1.24 stopnia dla RL, a oświetlenie Qd jest rozproszone. 

Oba kąty obserwacji wynoszą 2.29 stopnia. Według norm ASTM i CEN kąt ten symuluje 

obserwację drogi przez kierowcę z odległości 30 metrów. Obszar oświetlany przez 

urządzenie wynosi około 185 mm x 50 mm. 

Naciśnij  przycisk z ekranu DOM, aby wykonać pomiar. Chwilę potem, RL i związana z 

nim informacja pojawi się na kolorowym wyświetlaczu. Wynik jest automatycznie zapisany 

w pamięci wewnętrznej. Pomiar, czas wykonania, data i inne dane można wydrukować na 

wbudowanej drukarce (opcja). 

 

Każdy pomiar zawiera informacje o statusie. Jeśli wystąpi błąd, pojawi się ikona ostrzeżenia / 

błędów w górnym wierszu wyświetlacza. Informacja będzie widoczna do momentu 

wykonania nowego pomiaru. Informacje o statusie są przechowywane w rejestrze. 

 

Informacje dotyczące źródeł błędów 

Przypadkowe światło okazjonalnie może wniknąć do urządzenia, jednak jest to bez znaczenia 

w przypadku normalnych warunków pomiaru. LTL-XL automatycznie kompensuje światło 

zewnętrzne. 

 

Odchylenie urządzenia i błąd przesunięcia jest kompensowany za pomocą danych uzyskanych 

podczas kalibracji. Jest bardzo ważne, aby utrzymywać w czystości okno zabezpieczające 

przed pyłem i ceramiczny wzorzec. 

 

Kąt oświetlenia LTL-XL wynosi 1.24° relatywnie do powierzchni drogi. Ponieważ ten kąt 

jest bardzo mały, bardzo ważne jest prawidłowe umieszczenie urządzenia. Unikaj kamyków i 

innych nierówności. LTL-XL musi być styczny równolegle z oznakowaniem poziomym. 

 

Retroreflektometr LTL-XL jest urządzeniem odpornym, lecz jest także urządzeniem 

optycznym i dlatego musi być jako taki traktowany. 

LTL-XL jest kalibrowany fabrycznie. Jednakże pomiary należy rozpoczynać od kalibracji. 

Obserwuj wyświetlacz czy nie ma na nim ikon błędów i ostrzeżeń. Patrz także Rozdział 4 - 

Utrzymanie 
    Uwaga 
 

 

 

 

 

Utrzymuj okno zabezpieczające przed kurzem i ceramiczny wzorzec 

zawsze czyste. 

Bateria powinna być w pełni naładowana. Odpowiednio naładowana 

bateria jest bardziej odporna na starzenie i uszkodzenia. 
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Wysoka temperatura 

Wyświetlacz 

Jeżeli wyświetlacz narażony jest na intensywne, bezpośrednie światło słoneczne przez 

dłuższy okres czasu, może się przegrzać. Zaleca się zamknięcie osłony wyświetlacza. 

Zabezpiecza ona także przed uszkodzeniami i zarysowaniami. Wyświetlacze czytelne w 

świetle dziennym nie są odporne na wysokie temperatury. Wysoka temperatura obniża 

długość życia wyświetlacza. 

 

Bateria 

Bateria jest przystosowana do pracy w zakresie 0C do 45C.  

 

    

 
 
Rysunek 3. Wnętrze LTL-XL  
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ROZDZIAŁ 3 
 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

 

 
 
Rysunek 4: Ekran DOM 

 

Układ wyświetlacza i klawiatury 

Interfejs użytkownika składa się z prostokątnego ekranu otoczonego przyciskami. 

Wyświetlacz posiada dwa tryby: ekran pomiaru (ekran DOM) i ekran menu.  

Urządzenie rozpoczyna pracę w trybie ekranu pomiaru. Ekran wyświetlacza jest podzielony 

na cztery obszary: duży ekran główny na środku, rząd ikon na górze, pole 

komunikatów/opisów poniżej, oraz rząd ikon na dole. 

 

Ekran pomiaru / DOM 

Tutaj prezentowane są dużymi cyframi ostatnie zmierzone wartości RL i/lub Qd wraz z 

innymi informacjami. Na rysunku  powyżej prezentowane są wszystkie możliwe informacje.. 

Aktualna data i godzina zawsze są pokazane. 

 

Górny rząd ikon 

Na górny rząd ikon nachodzi się przyciskiem GÓRA ▲. Gdy ikona zostanie podświetlona i 

może być aktywowana przyciskiem OK. Na inne ikony można wejść strzałkami LEWO ◄ 

lub PRAWO ►. Poniżej opisane jest znaczenie ikon (od lewej do prawej): 
 

 Wybór ID serii, może być wyłączony (patrz str. 28). 

 Wybór ID użytkownika, może być wyłączony (patrz str. 19). 

 Alarm błędu/ostrzeżenia. Jest pokazywany w przypadku błędu/ostrzeżenia (patrz str.35). 

 Oznaczenie GPS (patrz str .24). 

 Stan baterii (patrz str.38). 

 

Dolny rząd ikon 

 Z dolnego rzędu ikon można wybrać ikonę oznakowania drogi, która zostanie 

zapisana wraz z wynikiem w pamięci (patrz str. 21). Dostęp do ikon umożliwia 

przycisk DÓŁ ▼. Przyciskami LEWO lub PRAWO należy wybrać preferowaną 
ikonę. Ponowne naciśnięcie przycisku DÓŁ pokazuje więcej ikon z przewijanej listy, 
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zawierającej pięć rzędów. Jeden rząd, zaznaczony „PR” jak „Preset” może być 
ustawiony przez użytkownika (patrz str. 30) i zapisany oddzielnie dla każdej serii 

pomiarowej. Będzie to aktywny rząd ikon, gotowy do wyboru, gdy seria pomiarowa 

zostanie wybrana. 

 Aktywuj zaznaczoną ikonę przyciskiem OK lub wyjdź naciskając przycisk DOM lub 

GÓRA ▲. Wybrana ikona jest teraz pokazana z lewej strony ekranu DOM, a 

urządzenie ponownie jest gotowe do pomiaru. 

 Inne funkcje związane z dolnym rzędem ikon: 

Aktywowanie już wybranej ikony anuluje aktywację i usunie ikonę z głównego 

ekranu (i żadna ikona nie będzie zapisana z następnym pomiarem). 

 

 

Przyciski 

 

OK  
Gdy rząd komunikatu pokazuje POMIAR, naciśnij przycisk OK., aby wykonać pomiar. W 

większości innych przypadków, przycisk OK aktywuje podświetlony wybór 

 

WŁ/WYŁ    
Przycisk ten WŁącza i WYŁącza urządzenie i przechodzi w tryb czuwania. Naciśnij przycisk 

WŁ, aby uruchomić urządzenie. Przy wyłączonym urządzeniu, uruchamia się ono 10 sek. 

Jeżeli jest w trybie gotowości uruchomienie trwa 1 sek. 

Naciskaj WŁ/WYŁ   przez 1 sek., by wejść w tryb czuwania. 

Naciskaj WŁ/WYŁ   przez 5 sek., aby wyłączyć urządzenie. 

Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, krótkie naciśnięcie przycisku włączy wyświetlacz. 

Nie można wyłączyć urządzenia, gdy bateria jest ładowana, lub, gdy podłączony jest port 

USB. 

 

DOM   
Powrót do ekranu pomiaru. 

 

WSTECZ   
Powoduje powrót o jeden krok w menu i anulowanie nowych ustawień, które nie zostały 

jeszcze zatwierdzone przyciskiem OK. W większości przypadków przycisk LEWO pełni tę 
samą 
funkcję. 

POMOC    
Przycisk wywołuje tekst pomocy odpowiedni do kontekstu. Pomoc pokazana będzie w 

nagłówku tytułu na wyświetlaczu. Drugie naciśnięcie przycisku pokaże menu pomocy. 

 

Menu   
Przycisk wywołuje górny poziom drzewa menu, menu główne. Przyciskami GÓRA i DÓŁ 

można przechodzić pomiędzy pozycjami menu. Naciśnij OK, by wybrać podświetloną 
pozycję. W większości przypadków otwiera dalsze poziomy pod-menu. 
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SMART   
Przycisk ten jest programowany przez użytkownika do jednej lub kilku funkcji, np. kasowanie 

ostatniego pomiaru. Patrz str. 24. 

 

KALIBRACJA   
Przycisk ten rozpoczyna procedurę kalibracji, patrz str. 43. 

 

DRUKOWANIE  
Drukuje ostatni pomiar lub wybrane części rejestru wewnętrznej pamięci (opcja) drukarka. W 

menu diagnostyki można wydrukować informacje dot. urządzenia. 
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Drzewo menu 

 

Rysunek: 5 – Drzewo menu  

USTAWIENIA: 
OPERATOR 
DATA I GODZ 
WYSWIETLACZ 
DZWIEKI 
ZASILANIE 
JEZYK 
TEMPERATURA 
SMART 
ZEWN 

ID SERII: 
AKTYWUJ 
WYBIERZ 
EDYCJA 
KASUJ 
USTAW ZNAK 

ZEWN: 
GPS 
 

DZWIEK: 
KLIK PZYCISKU 
DZWIEK 
BEEP 

WYSWIETLACZ: 
PODSWIETL 
SCIEMNIACZ 
POZIOM SCIEM 
TLO 

DATA I GODZINA: 
FORMAT GODZ 
FORMAT DATY 
USTAW DA/GO 
STERFA CZASU 
SYNCH DO GPS 

OPERATOR: 
WYBOR 
EDYCJA 
NOWY 
KASUJ 
WYB PRZY START 

DIAGNOSTYKA: 
URZADZENIE 
BATERIA 
PLYTY 
GPS 
SYSTEM 

SREDNIA: 
SREDNIA 
TYP 
ILOSC 
RESET 

REJESTR: 
KASUJ DANE 
PODGLAD 

KASUJ REJEST: 
OSTAT DANE 
WSZYST DANE 
DANE SERII 

PODGLAD REJ: 
OSTAT DANE 
WSZYST DANE 
DANE SERII 

TYP POMIARU: 
RL 
Qd 
MOKRY LICZNI 
ALARM TIMER 

POMOC: 
POMOC KLAWISZY 
POMOC MENU 
POMOC POMIARU 
POMOC WYBORU SERII 
WYBOR OZNAKOWANIA 
POMOC WYBORU UZYTK 
POMOC EDYCJI 
POMOC USREDNIANIA 
POMOC GPS 
POMOC USTAWIEN 
POMOC MENU ID SERII 
POMOC MENU REJESTR 

ZASILANIE: 
AUTO 
AUTO USYPIA 
AUTO WYL 

MENU GŁÓWNE: 
USTAWIENIA 
TYP POMIARU 
ID SERII 
REJESTR 
SREDNIA 
DIAGNOSTYKA 
POMOC 
AUTODRUKOWANIE 
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Ustawienie pomiaru 

 

Wybór ID użytkownika 

ID użytkownika (profil użytkownika) służy do identyfikacji operatora i zapisywania go w 

pamięci wraz z każdym pomiarem. Jeśli opcja jest włączona jest widoczna w lewym dolnym 

rogu wyświetlacza. Pomiary można wykonywać także bez ID użytkownika. W pamięci 

urządzenia można zapisać nieograniczoną ilość ID użytkowników. 

 

Pewne ustawienia urządzenia zapisywane są indywidualnie dla każdego użytkownika. Wybór 

użytkownika przywołuje także te ustawienia. Można zapisać następujące ustawienia.

 Użytkownik, wybór przy starcie 

 Format czasu 

 Synch z GPS 

 Czas podświetlenia 

 Czas przyciemnienia 

 Poz. przyciemnienia 

 Tło (wł/wył) 

 Ustawienia 

(podstawowe/zaawansowane) 

 Auto wyłączanie 

 Auto usypianie 

 Poziom dźwięku przycisków 

 Poziom dźwięku 

 Sygnał (wł/wył) 

 Akywacja serii 

 Uśrednianie (wł/wył) 

 Uśrednianie typ 

 Uśrednianie ilość 

 Timer wilgoci 

 Timer alarmu alarm/pomiar 

 Wartość kalibracji 

 Temperatura (°C) 

 Języki 

 Funkcja Smart

 

Procedura wybowu. 

Jeżeli ikona wyboru użytkownika  nie jest widoczna w górnym rzędzie ikon: 

Naciśnij przycisk MENU i wybierz USTAWIENIA / UŻYTKOWNIK / WYBÓR aby wyświetlić  

menu  UŻYTKOWNIK. 

 

 
 

Jeżeli ikona użytkownika jest widoczna w górnym rzędzie ikon: 

Naciśnij przycisk GÓRA. Następnie, jeżeli jest to konieczne przyciskami LEWO  lub PRAWO,  

aby podświetlić ikonę użytkownika. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się menu 

UŻYTKOWNIK: 
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Teraz strzałkami GÓRA lub DÓŁ, aby podświetlić nazwę użytkownika. Naciśnij przycisk OK, 

by zaakceptować wybraną nazwę. 

 

Wyżej wymienione, indywidualne zmiany w ustawieniu urządzenia zostaną automatycznie 

zapisane dla wybranego ID Użytkownika. 

 

Wybranie WYŁ dezaktywuje funkcję użytkownika i wszystkie indywidualne ustawienia 

urządzenia przywróci do domyślnych. 

 

Edycja użytkownika 
 

Nazwa użytkownika może być edytowana w menu USTAWIENIA / UŻYTKOWNIK / EDYCJA 

(patrz edycja str.35). 

 

 

Nowy użytkownik 
 

Nowy użytkownik może być wprowadzony z pozycji menu USTAWIENIA / UŻYTKOWNIK / 
NOWY (patrz edycja str.35).  
 

Kasowanie użytkownika 
 

Kasowanie ID użytkownika usunie użytkownika i ustawienia z pamięci urządzenia 

 

 

Wybór przy starcie 

 

          

Aktywacja WYBÓR PRZY STARCIE wymusi na użytkowniku wybór ID użytkownika przy 

każdym uruchomieniu LTL-XL. 

 

Naciśnij MENU i wybierz WYBÓR PRZY STARCIE. Naciśnij OK, aby przełączyć się 

pomiędzy TAK / NIE 
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Wybór ikony oznakowania drogowego  

Zadanie ikony oznakowania drogowego. 

 

Ikona oznakowania drogowego służy do przypisania do poszczególnego pomiaru 

odpowiadającego mu typowi oznakowania drogowego i zostanie zapisana wraz z wynikiem 

pomiaru. Ikona będzie wówczas pokazywana wraz z pomiarem podczas przeglądania pamięci 

lub korzystania z programu RSC(patrz str. 30). 

 

Do wyboru są 24 ustalone ikony. Sześć z tych ikon może być zaprogramowane jako wybór 

indywidualny dla każdej serii (patrz str. 30)  i będą gotowe do wyboru podczas wybrania tej 

serii.  

 

Procedura 

Na ekranie menu DOM naciśnij przycisk DÓŁ. Następnie przyciskami LEWO lub PRAWO 

podświetl żądaną ikonę. Przycisk DÓŁ przechodzi przez pięć rzędów ikon. Przycisk GÓRA 

powraca do ekranu DOM bez wybrania nowej ikony. 

 

Naciśnięcie przycisku OK aktywuje wybraną ikonę. Wybrana ikona jest teraz pokazana po 

lewej stronie pola pomiaru, a urządzenie jest ponownie gotowe do pomiaru. 

 

Dezaktywacja ikony profilu 

Aktywacja już wybranej ikony anuluje tą aktywację i usuwa ikonę z ekranu głównego.  

 

 

Wybór daty i godziny 
Data i godzina zawsze są pokazane na wyświetlaczu. Każdy wykonany pomiar jest 

oznaczony datą i godziną, tak więc jest to niezwykle ważne, aby były poprawne. 

Naciśnij przycisk MENU i wybierz USTAWIENIA / DATA I GODZINA. Naciśnij OK i pojawi się 
pod menu format czasu. 

 

Wybór formatu czasu 

  
  

 

Gdy FORMAT CZASU jest podświetlony naciśnij OK i przewijaj format 12 / 24 godziny 

naciskając przycisk OK. 

 

Wybór formatu daty  

 

Przejdź do FORMAT DATY i naciśnij OK. 
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Podświetl preferowany format daty przyciskami GÓRA / DÓŁ i zaakceptuj przyciskiem OK. 

 

Ustawianie daty i godziny 

Podświetl USTAWIANIE DATY / GODZINY i naciśnij OK. 

 

 
 

Naciśnij OK aby aktywować każdą z linii wybierając GÓRA / DÓŁ , aby ustawić wartość. 

Naciśnij OK, by zaakceptować ustawienie. 

 

Wybór stery czasowej 

Podświetl STREFA CZASOWA i naciśnij OK. Następnie naciśnij OK aby otworzyć listę  

lokalizacji geograficznych. Wybierz swoją strefę czasową. Naciśnij OK aby zatwierdzić 

wybór. 

 

Strefa czasowa jest wykorzystywana w związku z automatycznym oszczędzaniem światła 

dziennego i kiedy SYNCH Z GPS jest włączony. 

 

Uwaga: 

Czas w tym menu nie jest aktualizowany na żywo, ale będzie się synchronizować z czasem 

pokazanym na ekranie HOME. 

 

Synchronizacja z GPS (opcja) 

Gdy SYNCH Z GPS jest zainstalowana, podświetl ten wybór, naciśnij OK, aby przełączać 
WŁ / WYŁ. Przy aktywowaniu tej funkcji, upewnij się, że, strefa czasowa jest poprawna, w 

innym razie zegar w LTL-XL oraz znacznik czasu w danych dziennika prawdopodobnie nie 

będą prawidłowe. 

 

Ustawianie przyciemnienia i podświetlenia (wyświetlacza) 
Podświetlanie i przyciemnienie mogą być dostosowywane. Naciśnij MENU i wybierz 

USTAWIENIA / WYŚWIETLACZ. 
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Poziom może być wybrany w zakresie od 1 (najmniejsza jasność) do 10. Naciśnij OK, aby 

aktywować funkcję i naciśnij GÓRA / DÓŁ, by zmienić wartość. Naciśnij LEWO lub 

WSTECZ, aby zapisać. Można także regulować czas zanim podświetlenie się ściemni w 

zakresie 5 do 120 sekund lub wybrać WYŁ. Kolor tła wyświetlacza może być wyłączony. 

 

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z wysokiego podświetlenia szybciej rozładuje baterię! 

 

Wybór poziomu dźwięku 
 
Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA / DŹWIĘK. Wybierz KLIK PRZYCISKÓW lub 

DŹWIĘKI aby wybrać indywidualny poziom kliknięcia przycisku lub dźwięków systemu. 

Użyj GÓRA / DÓŁ, by wybrać poziom. Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK. 

 

Aby aktywować głośny sygnał dźwiękowy, sygnalizujący zakończenie pomiaru ustaw 

SYGNAŁ na WŁ. akceptując klawiszem OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  

 

 

 

 

 

 

 Auto usypanie (zasilania) 

W celu oszczędzania energii, urządzenie można zaprogramować, aby automatycznie 

przechodziło w tryb auto-usypania. Czas auto usypiania można wybrać z przedziału 1 do 30 

min w odstępach 1 min, lub może być dezaktywowany (WYŁ). Naciśnij WŁ/WYŁ, aby 

"wybudzić" urządzenie.  

Naciśnij przycisk MENU i wybierz USTAWIENIA / ZASILANIE / AUTO USYPANIE. Użyj GÓRA / 

Sygnał dźwiękowy oznacza, że pomiar został zakończony i urządzenie może 

być usunięte z oznakowania. Przetwarzanie danych może się zakończyć po 

sygnale i po chwili wyświetlacz jest zaktualizowany. 
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DÓŁ, aby edytować czas auto usypania. Przyciski OK., LEWO lub WSTECZ, aby 

zaakceptować zmiany. 

 

Auto wyłączanie (zasilania) 

W celu oszczędzania energii, urządzenie może być zaprogramowane, aby automatycznie  się 

wyłączało, gdy jest nieużywane.  

 

Naciśnij przycisk MENU i wybierz USTAWIENIA / ZASILANIE / AUTO WYŁ. Użyj GÓRA / DÓŁ, 

aby edytować czas auto wyłączania. Czas może być wybrany od 1 do 8 godzin w odstępach 1 

godzinnych lub dezaktywowany (WYŁ). Naciśnij OK., LEWO lub WSTECZ, aby 

zaakceptować zmiany. 

LTL-XL nie wyłączy się, gdy jest podłączony do zasilania lub komputera PC. 

Jeżeli urządzenie ładuje się, lub komunikuje się z RSC, to samo się nie wyłączy. Czas 

uruchomienia zajmuje ok. 10 sekund. 

 
Wybór języka 
Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA / JĘZYK. Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz język. 

Zaakceptuj przyciskiem OK, lub pozostaw niezmieniony naciskając WSTECZ. 

 

Wybór jednostek temperatury 
Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA / TEMPERATURA. Przyciskiem OK zatwierdź wyboru 

pomiędzy Celsjuszem a Farenheitem. Przycisk WSTECZ akceptuje zmiany. 

 

 

Wybór funkcji przycisku SMART 
Przycisk ten jest programowalny przez użytkownika do jednej lub kilku funkcji, np 

kasowania ostatniego pomiaru. Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA / SMART. 
 

 
 

Strzałkami GÓRA / DÓŁ wybierz funkcję przycisku SMART. Zaakceptuj przyciskiem 

OK. 

Wybrana funkcja jest aktywowana przy każdym naciśnięciu przycisku .  

 

Wybór funkcji ZEWN / GPS (opcja) 
System GPS, jeśli jest zainstalowany, służy do rejestrowania danych o położeniu (szerokości i 

długości) i zapisywania ich z danymi pomiarowymi. 

Jeżeli GPS jest aktywowany, ikona GPS pokaże się w górnym rzędzie ikon. 
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Ikona wyświetli jakość (rzetelność) sygnału GPS. 

 

DOBRA:         Wskaźnik GPS HDOP (Horizontal Dilution Of Precision) jest poniżej 5. 

 

ZNOŚNA:       Wskaźnik GPS HDOP jest powyżej 5, lecz GPS może się ustalić. 

BRAK:             GPS nie może się ustalić (słaby lub brak sygnału). 

 

Dane pozycji GPS, wartość HDOP i ilość satelitów użytych do obliczenia pozycji są 
zapisywane w rejestrze razem z danymi RL i Qd. 

 

Aktywacja GPS 

Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA / ZEWN, podświetl linię GPS i naciśnij OK, 

przełączając GPS WŁ lub WYŁ. Naciśnij przycisk WSTECZ lub DOM, aby powrócić do 

ekranu 

DOM. 

 

Dane GPS można zobaczyć na ekranie DOM naciskając przycisk GÓRA i następnie 

podświetlając przyciskami LEWO / PRAWO ikonę GPS. Dane GPS wyświetlone zostaną po 

naciśnięciu przycisku OK. Gdy dane GPS się zmieniają, aktualizują się na wyświetlaczu. 

 

Jeżeli pozycja GPS nie jest ustalona, a pomiar jest wykonywany, pojawi się menu ostrzeżeń. 

Urządzenie pokaże następujące pytanie. 

GPS nieustalony, Zmierzyć pomimo, NIE / TAK 

 

Więcej informacji na temat GPS 

GPS zazwyczaj zbiera sygnał z satelitów i ustala pozycję w czasie 1 – 15 sek. od włączenia 

LTL-XL Jeżeli odbiornik GPS nie był włączany przez dłuższy czas, albo urządzenie zostało 

przeniesione w odległe miejsce od ostatniej pozycji, ustalanie pozycji zajmie dłużej. 

LTL-XL rejestruje następujące informacje GPS: 

SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNĄ, CZAS UTC, HDOP, LICZBĘ 

UŻYWANYCH SATELITÓW, POZYCJA USTALONYCH FLAG I PUNKT 

ODNIESIENIA. 

 

"Pozycja ustalonych flag" jest interpretowana przez oprogramowanie LTL-XL, a informacje 

wyświetlane są w postaci zwykłego tekstu w widoku rejestru 

Punkt odniesienia jest domyślnie ustawiony na: WGS84 i nie może być zmieniony. 

 

Szerokość i długość geograficzna są wyświetlane w formacie: 

 Stopnie, Minuty i (po przecinku) Ułamki Minut. 

 

Mechanizm GPS ma dokładność 2,5 m CEP
1
 

Na precyzję odbiornika GPS wpływa wiele czynników. Kilka z nich są wymienione 

poniżej: 

 Blokowanie sygnału. Odbiornik GPS wymaga czystego widoku na niebo. Drzewa, 

budynki i inne obiekty mogą wpływać na sygnał. 

 Konstelacja oraz geometria satelitów. 

 Wielościeżkowość (odbicie sygnału od budynków, itd.). 
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HDOP (Horizontal Dilution of Precision) jest wartością, która określa jakość i precyzję 
otrzymywanych danych GPS (niska wartość jest lepsza niż wysoka). 

 

Wartość HDOP <1 wskazuje na wysoką pozycję precyzji. Sygnały HDOP pomiędzy 1 a 5 

oznaczają dobrą precyzję, a HDOP > 5 słabą precyzję 

 

Gdy używamy  GPS, czas pracy urządzenia LTL-XL jest nieznacznie krótszy, dlatego 

niezbędne może się okazać częstsze ładowanie akumulatora. 

 
1)

 CEP (Circular Error Probable): 

Statyczny pomiar precyzyji  horyzontalnej. Wartość CEP określana jest jako promień okręgu 

wycentrowanego w sprawdzonej pozycji, zawierająca 50% punktów danych w horyzontalnym 

wykresie punktowym, Dlatego też, połowa punktów danych jest w kole 2-D CEP, a połowa poza nim. 

 

 

Setup (ustawienia podstawowe i zaawansowane) 

Ustawienia Setup służą do oddzielenia podstawowych od zaawansowanych użytkowników. 

Ustawienia podstawowe redukują ilość dostępnych pozycji menu dla użytkownika. Na 

przykład w menu podstawowym, użytkownik nie może wyczyścić rejestru. 

 

Poniższe punkty menu mogą być wybrane w menu podstawowym. 

Ustawienia:  Użytkownik, Data i Godzina, Wyświetlacz, Dźwięk i 

   Temperatura, Ustawienia Setup 

Typ pomiaru:  RL, Qd, Timer wilgoci, Timer alarmu 

Rejestr:   Podgląd rejestru 

Diagnostyka:  Urządzenie, Bateria, Płyty, GPS, System 

Pomoc:   Wszystkie menu dostępne 

Auto drukowanie 

 

Ustawienia ZAAWANSOWANE dają dostęp do wszystkich funkcji menu. 

 

W celu zmiany setup, naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA / SETUP. Naciśnięcie OK 

przełącza pomiędzy ZAAWANSOWANYM I i PODSTAWOWYMI ustawieniami. Aby 

powrócić naciśnij WSTECZ lub DOM.  

Ustawienia ZAAWANSOWANE zapewniają dostęp do wszystkich funkcji menu. 
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TYP POMIARU 

 

 

 RLi Qd 

 

Podczas wykonywania pomiarów symulujących warunki wilgoci lub deszczu, niektóre 

procedury zalecają odczekać pewien czas od momentu zamoczenia oznakowania i wówczas 

wykonać pomiar. TIMER WILGOCI służy właśnie do wykonania tego rodzaju pomiarów. 

 

 Timer Wilgoci 

Funkcja timera wilgoci działa tylko dla pomiaru RL. Timer ten można regulować 
pomiędzy15 a 30 sek. Timer wilgoci automatycznie wykonuje pomiar lub programuje alarm 

dźwiękowy, gdy odliczony zostanie czas pomiaru. 

 

 Timer Alarmu 

Przełącza się pomiędzy "Pomiar" i "Alarm". Wybrana opcja jest używana gdy jest timer 

wilgoci się wyłączy. 
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ID SERII 

Praca z ID serii 

 

Cel ID serii 

ID serii jest oznaczenie, dla przykładu nawy drogi. Pomimo tego, że pomiar może być 
wykonany bez wyboru ID serii, łatwiej jest, gdy pomiary są pogrupowane (ponazywane) 

punktami 

geograficznymi, nazwami drogi lub odcinkami drogi w celu łatwiejszego rozpoznania. 

ID serii takie jak grupa pomiarowa są zapisane w rejestrze razem z wynikiem pomiaru. ID 

serii musi być wybrane przed pomiarem. 

Poszczególne pomiary w grupie mogą być później oznaczone ikoną drogi (patrz str. 27) 

odpowiednio do aktualnej drogi.  

 

Aktywacja 

ID serii musi być aktywowane. Naciśnij MENU, a następnie wybierz ID SERII / 

AKTYWACJA SERII. Naciskając OK można przełączać się pomiędzy WŁ a WYŁ 

aktywując lub dezaktywując funkcję ID serii. Przycisk WSTECZ lub DOM wracają do 

ekranu DOM. Jeżeli ID serii jest wyłączone, żadne ID nie jest pokazane na wyświetlaczu. 

 

 
 

Wybór ID serii 

W ekranie DOM naciśnij GÓRA. Jeżeli potrzeba, strzałkami LEWO / PRAWO podświetl 

ikonę drogi     . Naciśnij OK. Wyświetli się Menu ID SERII. Naciśnij WYBIERZ w 

celu wejścia w aktywną ID serii. 

 

 
 

Naciśnij OK,  aby zaakceptować nazwę. 
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Wprowadzenie nowej ID serii 

Postępuj tak samo, jak powyżej, lecz w menu MENU GŁOWNE / ID SERII wybierz NOWA. 

Następnie wprowadź nazwę serii. Naciśnij KONIEC aby zapisać część edycji. 

 

Edycja ID serii 
 

Postępuj tak samo, jak powyżej, lecz w menu MENU GŁOWNE / ID SERII wybierz EDYCJA. 

Następnie edytuj nazwę serii. Naciśnij KONIEC aby zapisać część edycji. 

 

Usuwanie ID serii 

Funkcja ta usuwa ID serii z listy wyboru. Naciśnij przycisk MENU  i wybierz ID SERII / 
KASUJ: 
 

 
 

Używając strzałek GORA / DÓŁ wybierz serię, która ma zostać skasowana. Zaakceptuj 

przyciskiem OK.  

Pojawi się pytanie o potwierdzenie: „Czy jesteś pewien? Tak. Nie” 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Wszystkie pomiary z wybranej serii zostaną skasowane z rejestru! 

 

Jeśli ma zostać usunięta duża liczba ID serii, łatwiej można to wykonać w programie RSC 

z tabclick projektu  . (Road Sensor Program) patrz str. 46. 

 

 

 

Wybór ikony oznakowania 

Sześć z 24 ikon symbolizujących oznakowanie drogowe może zostać zaprogramowane jako 

indywidualny wybór dla każdej ID serii i będą gotowe przy wybraniu danej ID serii. Naciśnij 

MENU i wybierz ID SERII / WYBÓR OZNAKOWANIA DROGOWEGO i następnie wejdź w menu 

WYBIERZ OZNAKOWANIE: 
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Dolna linia pokazuje sześć wybranych ikon: 

 

 
 

 

Strzałkami LEWO, PRAWO, GÓRA I DÓŁ wybierz nową ikonę dla pierwszej pozycji i 

zaakceptuj przyciskiem OK, a kursor (ramka) przesunie się na kolejną ikonę. Powtórz tą 
czynność dla wszystkich sześciu ikon. Programowanie jest zakończone. Przyciskiem 

WSTECZ 
można poprawiać wcześniejszy wybór i rozpocząć od nowa. Naciśnij WSTECZ, aby zapisać 

wybór. 
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REJESTR 
 

Każdy wykonany pomiar jest zapisywany w rejestrze. Następujące dane, o ile zostały 

wybrane, będą zapisane w rejestrze: 

 Wynik pomiaru łącznie z wartością średnią 

 Data i godzina. 

 Nazwa serii pomiarowej (nazwa drogi) i numer sekwencji. 

 Ikona oznakowania drogowego 

 Nazwa użytkownika 

 Dane GPS (jeżeli zainstalowany). 

 Status urządzenia 

 Temperatura i wilgotność 

 

Urządzenie może zapisać w rejestrze > 200 000 pomiarów. 

 

Kasowanie danych z rejestru 

Naciśnij przycisk MENU i wybierz REJESTR / KASOWANIE DANYCH:  
 

 
 

To Menu daje możliwość kasowania informacji z rejestru: 

 ostatniego pomiaru, 

 wszystkich pomiarów 

 jednej z serii pomiarowej 

 

Naciśnij OK,  a urządzenie poprosi o potwierdzenie skasowania danych. Przycisk LEWO 

skasuje dane, OK anuluje proces kasowania.  

 

 



 

32 Retroreflektometr LTL-XL   Scopus Sp. z o.o. 

Wybierając SERIE, możesz wybrać z pokazanej listy serię, która ma być skasowana z 

rejestru. Tylko wpisy rejestru zostaną skasowane. Ta seria będzie ciągle dostępna na liście 

serii.  

 
 

 

Podgląd rejestru 

Naciśnij przycisk MENU i wybierz REJESTR / PODGLĄD REJESTRU: 
 

 
 

To Menu daje możliwość podglądu i wydruku danych zapisanych w rejestrze: 

 z ostatniego pomiaru 

 wszystkich pomiarów 

 jednej serii 

 

Po wyborze Wszystkich Danych lub Serii Danych wyświetli się lista pomiarów. Przewiń listę 

GÓRA/DÓŁ. Naciśnij przycisk OK, by uzyskać dalsze informacje na temat wybranego wpisu: 

 
 

Rysunek poniżej pokazuje szczegółowe dane z pomiaru zapisane w rejestrze.  

 
 

W pierwszej linii, pokazane są wartości RL i Qd, a poniżej zawarte są inne kluczowe 

dane z pomiaru. Aby zobaczyć w statusie indywidualną listę błędów/ostrzeżeń, pomiar 

należy wydrukować (patrz poniżej).  
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Naciśnij przycisk DRUKUJ, by wydrukować rejestr podświetlonego pomiaru. Wszelkie 

ostrzeżenia lub błędy wykryte podczas pomiaru zostaną pokazane na wydruku. 

 

Aby powrócić do menu rejestru, naciśnij WSTECZ. 

 

Podgląd serii danych 

W menu rejestr wybierz SERIE DANYCH, aby zobaczyć listę serii. 

 

Menu pokaże ID serii w każdej linii. Przyciskami GÓRA / DÓŁ zaznaczasz poszczególne 

serie. Podświetl żądaną serię i naciśnij OK, aby obejrzeć wybraną serię. 

 

Podświetl pomiar na wyświetlaczu i naciśnij przycisk DRUKUJ, by wydrukować dane. 

 

Aby się cofnąć naciśnij przycisk WSTECZ. 

 

 

 

Aby przesłać dane pomiarowe do dalszego opracowania, patrz program RSC, str. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

34 Retroreflektometr LTL-XL   Scopus Sp. z o.o. 

INNE USTAWIENIA 

 

Funkcja uśredniania 

Funkcja uśredniania jest aktywowana, by uśrednić zmierzone wartości RL i Qd z wybranej 

ilości pomiarów (N = 2 do 99). Tryb uśredniania może być stały lub ruchomy. W trybie 

ruchomym, średnia jest zawsze obliczana z ostatnich N pomiarów, gdzie N jest wybraną 
ilością pomiarów. W trybie stałym, uśrednianie zaczyna się, gdy N ilość pomiarów zostanie 

wykonana. Dane uśrednione pokazywane są na ekranie DOM w dolnym, prawym rogu (patrz 

rysunek str. 15). 

 

Naciśnij przycisk MENU i wybierz UŚREDNIANIE: 

 

 
 

 

UŚREDNIANIE:  

Strzałkami GÓRA / DÓŁ podświetl pierwszą linię. Przycisk OK, by przełączyć 

pomiędzy UŚREDNIANIE WŁ a UŚREDNIANIE WYŁ. 

 

TYP:  

Podświetl drugą linię i przyciskiem OK przełącz pomiędzy typem RUCHOMYM a 

typem STAŁYM. 

 

 

ILOŚĆ:   

Podświetl trzecią linię i przyciskiem OK aktywuj możliwość zmiany cyfr. Następnie 

strzałkami GÓRA / DÓŁ wybierz wartość w zakresie 2 – 99. Po wybraniu wartości 

naciśnij OK., aby zatwierdzić wybór. Domyślnym ustawieniem jest 4. 

 

RESET:  

Wybierz RESET i naciśnij OK aby zresetować obliczoną wartość średnią oraz 

ilość pomiarów uwzględnianych do średniej do zera 

 

Edycja nazw 

 

W różnych miejscach może pojawić się menu EDYCJA, np. gdy chce się zdefiniować 
UŻYTKWONIKA, pojawi się następujący ekran: 
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Strzałkami GÓRA, DÓŁ, LEWO i PRAWO można nawigować pośród liter, cyfr, symboli 

oraz spacji. „strzałka” cofa o jeden krok. Enter służy do zatwierdzenia wyboru. Po 

zakończeniu wprowadzania, naciśnij przycisk KONIEC, aby powrócić do menu, z którego się 
zaczęło edycję. 

 

Autodrukowanie 

Naciśnij MENU i podświetl AUTODRUKOWANIE. Naciśnij OK, by przełączać się pomiędzy 

WŁ a WYŁ. Jeżeli AUTODRUKOWANIE jest aktywne, po każdym wykonanym pomiarze 

wynik jest automatycznie drukowany. Przycisk WSTECZ powraca do MENU. 

 

Diagnostyka 

Naciśnij MENU i podświetl DIAGNOSTYKA. Po naciśnięciu OK pojawi się poniższe menu:  

   
 

Każda linia daje informacje przeznaczone dla serwisu lub celów fabrycznych. Informacje 

prezentowane na tym ekranie, mogą być wydrukowane, po naciśnięciu DRUKUJ. 
 

Pomoc 

Przycisk POMOC wyświetla pomoc w zależności od kontekstu. Ponowne naciśnięcie POMOC 

przywoła ogólne menu pomocy, w którym strzałkami GÓRA / DÓŁ można wybrać 
odpowiedni temat. Naciśnij OK, by wyświetlić tekst pomocy. Funkcja POMOC jest również 

dostępna 

w menu głównym. 

 

Błędy i ostrzeżenia 
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Jeżeli podczas wykonywania pomiaru pojawi się problem, zostanie pokazany tekst, a 

problem zostanie zapisany wraz z pomiarem w rejestrze. Jeżeli wystąpi problem pojawi się 

ikona ostrzegawcza  lub ikona błędu   na górze ekranu DOM oraz pojawi się alarm 

dźwiękowy, a błąd zostanie zapisany do pamięci. 

 

Aby zapoznać się z naturą problemu, należy nacisnąć przycisk GÓRA, tak, by ikona 

błędu/ostrzeżenia została podświetlona. Opis najbardziej poważnego błędu zostanie pokazany 

w linii poniżej. Następnie, po naciśnięciu przycisku OK., zostanie pokazana lista wszystkich 

problemów, rozpoczynająca się od najbardziej poważnych. Przycisk WSTECZ powraca do 

ekranu DOM. Jeżeli problem (ostrzeżenie) nie utrudnia pomiaru, wartości pomierzone z tym 

ostrzeżeniem zostaną zapisane w pamięci, a problem można zidentyfikować, gdy rejestr jest 

oceniany z poziomu programu RSC. Jeżeli pojawia się błąd to pomiar nie zostanie zapisany. 

 

Program RSC  

Główne cechy programu RSC (Road Sensor Control) dostarczanego wraz z LTL-XL: 

 Przesyłanie danych z rejestru do komputera 

 Eksport danych z rejestru do innych programów, np. arkusz kalkulacyjny 

 Drukowanie raportów danych z rejestru 

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w oddzielnej instrukcji programu RSC na 

płycie CD.  
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ROZDZIAŁ 4 

UTRZYMANIE 

 

 

Informacja ogólna 

Retroreflektometr LTL-XL jest przeznaczony do użytku na zewnątrz w dobrych warunkach 

pogodowych. Może być użyty przy wilgotnej pogodzie, na mokrej nawierzchni, ale należy 

zachować szczególną ostrożność przy ulewnym deszczu i silnych zabrudzeniach. LTL-XL 

jest urządzeniem optycznym i jako taki powinien być traktowany. Należy unikać wstrząsów i 

o ile to możliwe wibracji. 

 

 

Szkło ochronne 

Szkło ochronne znajduje się u spodu urządzenia. Szkło jest pokryte wysokiej skuteczności 

powłoką antyrefleksyjną. Należy uważać, aby podczas czyszczenia jej nie uszkodzić. 

Do usuwania luźnych drobin / pyłu należy użyć sprężone powietrze lub miękki pędzel. 

Jeżeli jest to niewystarczające, szkło powinno być czyszczone przy pomocy miękkiej bibuły 

lub ściereczki z niewielką ilością płynu do czyszczenia okien. 

 

 

BY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE WYNIKI POMIARU SĄ POPRAWNE, ZA KAŻDYM RAZEM 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SZKŁO OCHRONNE JEST CZYSTE I NIEUSZKODZONE 

 

Bateria 

Retroreflektometr LTL-XL jest wyposażony w standardową baterię 12V/2.1 Ah NiMH 

(niklowo-wodorkowa). Bateria o większej pojemności 12V/4.5 Ah NiMH, może być 

zainstalowana opcjonalnie, dla wykonania większej liczby pomiarów na jednym ładowaniu. 

W czasie normalnego użytkowania, baterie te nie wymagają konserwacji. Jednak zaleca się 

przechowywać akumulator w pełni naładowany. W pełni naładowana bateria jest bardziej 

odporna na degenerację. 

 

Zasilany sieciowo 15V zasilacz  jest dostarczany w zestawie. Po podłączeniu zasilacza, 

urządzenie włączy się automatycznie. Ikona baterii w prawym górnym rogu wskazuje stan 

ładowania. 

Standardowo bateria 2,1 Ah zazwyczaj wystarcza na ~ 1 100 pomiarów przy pełnym 

naładowaniu. Czas ładowania baterii 2.1Ah wynosi około 1½ godziny. 

Akumulator 4.5Ah zazwyczaj wystarcza na ~ 2500 pomiarów przy pełnym naładowaniu. 

Czas ładowania baterii 4.5Ah wynosi około 3½ godziny. 

 

Dla doładowania w terenie, zasilanie 15V może być uzyskane z przetwornicy prądu 

zmiennego,   podłączonego do akumulatora samochodowego. 

 

   Chcąc przechować urządzenie przez dłuższy czas doładuj do pełna baterię. 
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BATERIA DOSTARCZONA WRAZ Z LTL-XL JEST SPECJALNIE 

ZAPROJEKTOWANA DLA TEGO URZĄDZENIA, BY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE 

UŻYTKOWANIE. 

 JEŻELI W URZĄDZENIU ZASTOSOWANO BATERIĘ INNĄ NIŻ DOSTARCZONA 

LUB ZAAKCEPTOWANA PRZEZ DELTA,  DELTA NIE PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚC ZA SZKODY WYNIKŁE ZE STOSOWANIA TAKIEJ BATERII. 

 

Wymiana baterii 

Gdy wyeksploatowana bateria nie utrzymuje na długo poziomu doładowania, należy ją 

wymienić. Może to zrobić sam użytkownik. 

 

Uwagi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bateria jest umieszczona pod osłoną w dolnym końcu tylniej części wieży. Aby wymienić 

baterię, należy wyjąć śruby z tyłu obudowy i zdjąć pokrywę. 

 

Odkręć dużą śrubę na pokrywie baterii. Teraz można zdjąć pokrywę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjmij baterię z komory. Naciśnij zacisk na złączu i ostrożnie wysuń ją z płytki drukowanej 

Zawsze przed wyjęciem baterii wyłącz LTL-XL, aby upewnić się, że 

urządzenie  zostało poprawnie zamknięte. 

Pozostawienie urządzenia bez baterii przez dłuższy czas może zresetować 

zegar wewnętrzny w urządzeniu. 

Zawsze przed wyjęciem baterii upewnij się, że zasilanie jest odłączone. 

Nie należy podłączać zasilania dopóki baterie nie zostaną  prawidłowo 

podłączone do płytki drukowanej. 
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Bateria może teraz zostać usunięta i wymieniona. Montować w odwrotnej kolejności. Proszę 

sprawdzić miejscowe regulacje dotyczące utylizacji baterii. 
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Stan baterii 

Poziom naładowania baterii można obserwować na ikonie w górnym rzędzie ikon.  

 Bateria w pełni naładowana 

 Ładowanie zakończone 

  Ładowanie w trakcie 

 Bateria w połowie naładowana 

 Bateria na wyczerpaniu, należy ją doładować 

 

 

Bezpieczniki 

Blisko schowka akumulatora znajdują się dwa bezpieczniki. Bezpiecznik ładowania 

zabezpiecza baterię przed zwarciem i innymi problemami w złączu ładowania lub w systemie 

ładowania. 

 

Główny bezpiecznik zabezpiecza akumulator i elektronikę przed zwarciami i innymi 

problemami w systemie elektronicznym. Jeżeli główny bezpiecznik zostanie usunięty, 

urządzenie nie będzie zasilane przez akumulator. 

 

Zawsze wymieniaj przepalony bezpiecznik na taki sam  Patrz Charakterystyka elektryczna str. 47. W 

celu wymiany bezpiecznika należy dostać się do schowka akumulatora Patrz wymiana 

akumulatora str. 39. Używając np. monety, delikatnie odkręć plastikowy uchwyt bezpiecznika. 

Wyciągnij bezpiecznik z uchwytu i włóż nowy. Następnie zamontuj uchwyt w swoim 

miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ładowania 

Głowny 
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Lampa 

Lampy są lampami LED nie wymagającymi konserwacji. Tylko przeszkolony personel może 

wymienić uszkodzone lampy LED. 
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Wzorzec kalibracyjny 

Wzorzec 

Oznakowanie drogowe symulowane jest przez biały ceramiczny element (wzorzec) 

zamontowany na aluminiowym profilu. Ceramika posiada bardzo stabilne właściwości 

optyczne, gdyż ma bardzo gładką powierzchnię. 

 
 
Rysunek: 6 - Wzorzec kalibracyjny 

 

 

Aby upewnić się, że retroreflektometr jest poprawnie skalibrowany, ważne jest, aby ceramika 

na wzorcu kalibracyjnym była czysta i niezniszczona. Wzorzec kalibracyjny należy 

przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

 

Jeżeli ceramika jest zabarwiona, zarysowana lub zniszczona, wzorzec kalibracyjny musi być 

wymieniony. Aby oczyścić powierzchnię ceramiczną z kurzu zaleca się użycie sprężonego 

powietrza. Jeżeli to nie wystarczy- należy użyć delikatnej ściereczki. W ostateczności można 

użyć delikatnego detergentu. 

 

Serwis 

W celu upewnienia się, że pomiary są wiarygodne, zaleca się, aby wzorzec kalibracyjny był 

sprawdzany okresowo według międzynarodowych norm. DELTA oferuje kalibrację według 

PTB (Physikalsich-Technishe Bundesanstalt, Niemcy) oraz NIST (National Institute of 

Standards and Technology, USA). 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym 

przedstawicielem firmy Delta Lights & Optics  - firmą Scopus Sp. z o.o. 
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Kalibracja 

 

LTL-XL jest skalibrowany fabrycznie i jest bardzo stabilny, jednakże kalibracja powinna być 
zawsze wykonywana przed rozpoczęciem nowej serii pomiarowej. Urządzenie jest 

dostarczane ze wzorcem kalibracyjnym umożliwiającym przeprowadzenie łatwej i szybkiej 

kalibracji. 

 

 

 
 

 

 

 

Procedura kalibracji 

 

 Przed zamontowaniem wzorca kalibracyjnego, sprawdź wybite na nim wartości 

RL i Qd. Umieść urządzenie na wzorcu i przesuń do tyłu, aż kołki z tyłu i z przodu 

LTL-XL znajdą się na miejscu, patrz rysunek 7. Podczas umieszczania urządzenia 

na wzorcu, należy być bardzo ostrożnym, aby nie zniszczyć wzorca i / lub diod 

oświetlających. 

 

Naciśnij jeden raz przycisk KALIBRACJA       . Wybierz KALIBRACJARL lub 

KALIBRACJA QD.  
 

 
  
Kontynuuj proces kalibracji według poniższych kroków: 

 Sprawdź wyświetloną wartość i jeżeli to konieczne, dopasuj wartość kalibracji 

pokazaną na wyświetlaczu do wartości oznaczonej na wzorcu referencyjnym. 

Tył      Przód 
Rysunek 7: Umieszczanie wzorca kalibracyjnego 
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 Naciśnij przycisk OK , by zakończyć kalibrację lub powtórz, jeżeli pojawił się błąd 

 Powtórz procedurę kalibracji dla drugiej wartości ( RL, Qd) 

 

 

Procedura kalibracji jest teraz kompletna. W celu sprawdzenia kalibracji, wykonaj normalny 

pomiar na wzorcu kalibracyjnym. Zmierzone wartości powinny być wskazywać +/- 2-3  

jednostki od wartości oznaczonych na wzorcu kalibracyjnym. Usuń wzorzec kalibracyjny i 

schowaj go w bezpieczne miejsce. Naciśnij OK, by powrócić do ekranu pomiaru. Więcej 

informacji znajduje się na str.  43. 

    

Urządzenie automatycznie kompensuje sygnał zera, przecieki i inne znane błędy oraz oblicza 

współczynnik kalibracyjny. 

 

Zawsze przechowuj wzorzec kalibracyjny suchym i czystym. 

Jeśli został zabrudzony, porysowany lub uszkodzony należy go wymienić. 
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Drukarka (opcja) 

Drukarka znajduje się z tyłu wieży. Drukarka jest szybką, wysokiej jakości mini drukarką 
termiczną. Posiada tylko kilka ruchomych elementów i nie wymaga żadnej specjalnej ani 

okresowej konserwacji. 

Drukarka korzysta z rolek papieru termicznego, o szerokości 57,5 +/- 0,5 mm, średnicy 

maksymalnie 31 mm. 

 
 

Wymiana rolki papieru  

Pociągnij dźwignię z palcem, aż pokrywa otworzy komorę rolki papieru. 

 

 
 

Włóż nową rolkę, tak, aby papier z rolki wyszedł od góry. Zamknij osłonę i wyciągnij 

trochę papieru. 
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Montaż kółek (opcja) 

 

Z tyłu urządzenia można zamontować kółka ułatwiające transport podczas wykonywania 

dużej liczby pomiarów. 

 

 

 

 

Kółka są  zamocowane w prosty sposób z  

tyłu rządzenia, przez dwie blokujące 

nakrętki znajdujące się na elemencie 

kółek. 

 

Nuts for fasten the wheels

Rysunek: 8 – Montaż kółek 
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ZAŁĄCZNIK A 
 

ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIEM 

 

 

LTL-XL posiada port USB host i port urządzeń USB. 

 

 

Port USB host może służyć np. do podłączenia pamięci zewnętrznej USB, np. do aktualizacji 

oprogramowania. 

 

Port urządzeń USB służy do podłączenia urządzenia z komputerem. 

 

Złącze Ethernet służy do badań / przeglądu.  

 

Program RSC 

Oprogramowanie RSC (Road Sensor Control) jest dostarczane wraz z  urządzeniem LTL-XL: 

 Przesyłu danych do komputera za pomocą USB 

 Eksportu zarejestrowanych danych do innych programów np. Excel 

 Przesyłania / ściągania projektów z komputera i LTL-XL 

 Drukowania raportów  

 

Więcej informacji można znaleźć w osobnej instrukcji obsługi programu RSC, w Internecie 

(www.roadsensors.com) lub w dokumentacji LTL-XL. 
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ZAŁĄCZNIK B 
 

 

SPECYFIKACJA 

 

 

 

Charakterystyka ogólna 

 

Kąt oświetlenia ................................................................................................................ 1.24º 

Kąt obserwacji ................................................................................................................. 2.29º 

Symulowany dystans obserwacji ..................................................................................... 30 m 

 

Rozpiętość kątowa obserwacji ..................................................................................... ±0.17º 

Typ 30m CEN 

Rozpiętość kątowa oświetlenia pozioma  ................................................................... 0.33º 

Rozpiętość kątowa oświetlenia pionowa .................................................................... 0.17º 

 

Pole pomiaru: 

Szerokość .................................................................................................................. 50 mm 

Długość (typ.) .......................................................................................................... 185 mm  

 

RL zakres (mcd·m-2
·lx

-1
) .............................................................................................. 0-2000 

Qd zakres (mcd·m-2
·lx

-1
) ............................................................................................... .0-318 

 

 

Radio: ............................................................................................ EN 300440-1 V1.6.1:2010 

EMC: ................................................ EN 301489-1 V1.8.1:2008, EN 301489-3 V1.4.1:2002 

Safety : ....................................................... EN/IEC 60950-1 :2006, EN/IEC 60950-22 :2006 

FCC: ..................................................................................... 47CFR, FCC Part 15B, Klasa A 

 

Zasilanie: 

Akumulator, standardowy ........................................... wbudowany 12 volt / 2.1 Ah NiMH 

Akumulator, wysokiej pojemności ............................. wbudowany 12 volt / 4.5 Ah NiMH 

Zewnętrzna ładowarka akumulatora ............. Friwo FW7530/15 (100-240 VAC / 15VDC) 

Czas ładowania, standardowy akumulator ........................................  około 1 godz. 30 min 

Czas ładowania, akumulator o wysokiej pojemności .......................  około 3 godz. 30 min 

 

  

Zasilanie elektryczne (5*20 mm) ............................................................................. T3.15A 

Bezpiecznik zasilania (5*20 mm) ............................................................................ T3.15A 
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Pamięć danych ......................................................................................... >200.000 pomiarów 

 

Transfer danych ............................................................................................................... USB 2.0 

Charakterystyka środowiskowa 

Temperatura: 

Pracy ............................................................................................................... 0ºC to + 45ºC 

Przechowywania
*)

 ....................................................................................... -15ºC to + 55ºC  

Wilgotność .......................................................................................... 85%  i bez kondensacji 

 
*) 

Bateria musi być w pełni naładowana 

 

 

Charakterystyka mechaniczna 

Maks. długość ............................................................................................................. 573 mm 

Maks. szerokość ......................................................................................................... 222 mm 

Maks. wysokość ......................................................................................................... 538 mm 

Waga urządzenia podstawowego...................................................................................... 7 kg 

 

 Konstrukcja: 

Elementy konstrukcyjne ..................................................................................... Aluminium 

Obudowa  ................................................................................................................. Polimer 

Klawiatura ................................................................................................ Guma silikonowa 

Płytki obwodów ..................................................................................... Szkło epoksydowe 

 

 

Drukarka: 

Papier termiczny .......................................................... szer./średnica 57.5 ±0.5 mm/31mm 
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ZAŁĄCZNIK C 
 

DOSTAWA 

 

 

 

 


