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Úvod
TL-2 je určen pro všechna měřidla s výstupem dat DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr). Integruje v 
sobě tři funkce.
Umožňuje  sbírat  hodnoty  z  měřidla  a  ukládat  je  do  paměti  pro  pozdější  přenesení  do 
osobního  počítače.  Současně  se  změřenou  hodnotou  je  do  paměti  TL-2  zaznamenán  i 
datum a čas měření. Povel k sejmutí hodnoty může být dán ručně: stiskem tlačítka DATA, 
nebo stiskem externího spínače připojeného k TL-2, nebo stiskem tlačítka určeného k výzvě 
k přenosu hodnoty na měřidle, nebo na kabelu k měřidlu. TL-2 může být také nastaven na 
automatické měření. Hodnoty se potom ukládají do paměti TL-2 v určené periodě. Perioda 
měření může být v intervalu 3 vteřiny až 24 hodin. Nastavuje se stejně jako automatické 
měření po připojení TL-2 k osobnímu počítači.
TL-2 může být přepnut do módu interfejs. Hodnoty sejmuté z měřidla se pak přenáší přímo 
do osobního počítače a neukládají se do paměti TL-2. TL-2 působí jako interfejs s virtuálním 
sériovým portem USB. Formát komunikace s interfejsem a přenášených dat je stejný jako 
například u interfejsu DMX-1 (Mitutoyo), nebo DRS100.
V obou výše uvedených módech lze současně kontrolovat, zda je aktuální hodnota měřidla v 
toleranci vzhledem k nastavené horní a dolní  mezi.  Tato funkce TL-2 odstraňuje únavné 
rutinní čtení hodnoty na měřidle a eliminuje tak možnost chyb při kontrolním procesu. Tím, že 
je jednotka k měřidlu připojena kabelem, může být měřidlo umístěné i na méně přístupném a 
hůře  viditelném místě.  Horní  a  dolní  mez se  nastavuje  jednoduše  stiskem a  podržením 
tlačítka U-SET resp. L-SET při aktuální hodnotě měřidla rovné horní, resp. dolní mezi.
TL-2  se  napájí  z  baterie,  nebo  z  napájecího  adaptéru,  nebo  z  osobního  počítače.  Při 
napájení z baterie se uplatňuje řízení spotřeby energie přechodem do úsporného režimu a 
automatické vypnutí.

Popis
Na čelní straně TL-2 je na levé straně černé tlačítko označené DATA, L-SET, ON. Slouží 
k vyžádání přenosu hodnoty z měřidla a k nastavení dolní meze. Stiskem tlačítka se TL-2 
také zapíná, pokud byla vypnut. Na pravé straně je žluté tlačítko označené DELETE a U-
SET. Pokud se TL-2 právě využívá k ručnímu ukládání hodnot do paměti, krátký stisk tlačítka 
smaže poslední uloženou hodnotu. Tlačítkem se také nastavuje horní mez. Nad tlačítkem 
DATA je  kontrolka  poklesu  napětí  baterie.  Při  napájení  TL-2  z baterie  indikuje  blikáním 
potřebu baterii brzy vyměnit. Uprostřed čelní strany TL-2 jsou tři kontrolky. Levá, označená 
–NG, indikuje překročení  dolní  meze,  zelená kontrolka uprostřed,  označená GO, indikuje 
hodnotu  v toleranci,  pravá  kontrolka,  označená  +NG,  indikuje  překročení  horní  meze. 
Všechny tři kontrolky také indikují stav jednotky. Na horní straně jednotky je poblíž středu 
zásuvka USB mini pro připojení k osobnímu počítači nebo napájecímu adaptéru. Vpravo od 
něj je konektor pro připojení kabelu od měřidla. Napravo od něj je konektor pro připojení 
externího (např. nožního) spínače.

Funkce a ovládání

Zapnutí
Vložením baterie,  připojením napájecího  adaptéru,  nebo  připojením k osobnímu počítači, 
nebo stiskem levého černého tlačítka se jednotka zapne. Začne se indikovat aktuální měřená 
hodnota vůči nastaveným mezím nebo stav jednotky. Pokud měřidlo není připojené, nebo je 
vypnuté,  blikají  současně  obě  červené  kontrolky  –NG  a  +NG.  Pokud  je  připojeno  jiné 
měřidlo, než pro které byly nastaveny horní a dolní mez, blikají červené kontrolky střídavě –
NG,   +NG.  Jiným měřidlem se rozumí  měřidlo  s jiným rozlišením,  nebo  jinou  jednotkou 
(mm/inch).  Pokud  například  byly  meze  nastaveny  pro  měřidlo  s rozlišením  0,01mm  a 
následně  se  připojí  měřidlo  s rozlišením  0,001mm,  signalizuje  jednotka  chybu  -  blikají 
střídavě  červené  kontrolky  –NG,   +NG.  Řešením  je  buď  připojení  měřidla  s původním 
rozlišením 0,01mm, nebo nové nastavení  mezí.  Při  zapnutí  TL-2 vložením baterie,  nebo 
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připojením napájecího adaptéru, nebo připojením k osobnímu počítači bez vložených baterií, 
je TL-2 nastaven do módu střadač dat, ruční snímání hodnot. Vnitřní hodiny začínají čítat čas 
od 1.1.2000, 00:00:00.

Nastavení mezí
Nastavení  mezí  lze  provést  jen  pokud  je  připojené  a  zapnuté  měřidlo  a  není  zapnut 
automatický režim snímání hodnot. Pro nastavení dolní meze se na měřidle nastaví určená 
hodnota a tlačítko L-SET se podrží  minimálně 3 vteřiny,  než levá kontrolka -NG potvrdí 
nastavení a uložení dolní meze trojím bliknutím za současného zaznění nízkého tónu. Pro 
nastavení  horní  meze se na měřidle  nastaví  určená hodnota a tlačítko U-SET se podrží 
minimálně 3 vteřiny.  Nastavení a uložení horní meze je indikováno trojím bliknutím pravé 
kontrolky  +NG  za  současného  zaznění  vysokého  tónu.  Nastavená  horní  a  dolní  mez 
zůstávají  v TL-2  uloženy  i  v případě  přechodu  jednotky  do  úsporného  režimu,  vypnutí, 
vyjmutí baterie, nebo odpojení napájecího adaptéru, nebo odpojení osobního počítače. Po 
dobu  nastavování  mezí  musí  být  hodnota  měřidla  stabilní,  jinak  se  doba  potřebná  pro 
nastavení mezí prodlužuje.

Indikace aktuální hodnoty
Bezprostředně  po  nastavení  meze  se  indikuje  aktuální  hodnota  měřidla  vzhledem  k 
nastaveným mezím. Pokud je aktuální hodnota rovna dolní mezi nebo je větší než dolní mez 
a současně je menší než horní mez, nebo je rovna horní mezi, svítí zelená kontrolka GO. 
Pokud je aktuální hodnota menší než dolní mez, svítí levá červená kontrolka -NG. Pokud je 
aktuální hodnota větší než horní mez, svítí pravá červená kontrolka +NG. Dolní mez by měla 
být menší, než horní mez. Pokud by tak nebylo a horní mez by byla menší, než dolní mez, 
levá  červená kontrolka  -NG svítí,  když  je  aktuální  hodnota  menší  než  dolní  mez,  pravá 
červená kontrolka +NG svítí když je aktuální hodnota rovna, nebo je větší, než dolní mez.

Připojení a odpojení měřidla
Měřidlo je možné kdykoliv zapnout, vypnout, připojit, nebo odpojit. Po připojení a  zapnutí 
měřidla TL-2 ihned začne indikovat aktuální hodnotu. Pokud je připojeno jiné měřidlo, než 
pro které byly nastaveny horní a dolní mez, blikají červené kontrolky střídavě –NG,  +NG. Při 
vypnutí měřidla nebo jeho odpojení je stav indikován současným blikáním obou červených 
kontrolek.

Napájení z baterií
Po otevření víčka na dolní straně TL-2 lze vložit, nebo vyjmout baterie. Použity mohou být 
buď alkalické články,  nebo akumulátory NiMH, velikosti AA. Při vkládání je nutné dodržet 
polaritu článků v souladu s označením v prostoru pro baterie.  Výměna baterií  by se měla 
provést,  když  TL-2  signalizuje  pokles  napětí  baterie.  Pokles  napětí  baterie  je  indikován 
blikáním kontrolky LOW BATTERY.

Úsporný režim a vypnutí
Při napájení z baterií přechází TL-2 po předvolené době nečinnosti (5 až 99 vteřinách) do 
úsporného režimu. V úsporném režimu není indikován stav TL-2 nebo aktuální hodnota vůči 
nastaveným mezím, kontrolky –NG, GO a  +NG jsou zhasnuty. Nečinností se rozumí stav, 
kdy se nezměnila  aktuální  hodnota měřidla,  nebylo stisknuto žádné tlačítko, nebo nebylo 
připojeno  nebo  odpojeno  měřidlo.  Přechod  z úsporného  do  aktivního  režimu nastane  při 
změně  aktuální  hodnoty  měřidla,  při  připojení,  nebo  odpojení  měřidla,  nebo  stiskem 
některého tlačítka, nebo připojením osobního počítače, nebo napájecího adaptéru. Trvá-li 
doba nečinnosti déle než půl hodiny, TL-2 se vypne. Zapnutí TL-2 se provede stiskem levého 
černého  tlačítka  ON,  nebo  připojením  k osobnímu  počítači,  nebo  připojením  napájecího 
adaptéru.
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Napájení z napájecího adaptéru
Napájecí adaptér umožňuje trvalé napájení TL-2, při kterém TL-2 nepřechází do úsporného 
režimu,  ani  se  nevypíná.  Připojením  napájecího  adaptéru  k jednotce  se  odpojí  napájení 
z baterie.  Aby nedošlo ke ztrátě nastavených parametrů TL-2,  je vhodné zapojit  nejdříve 
napájecí adaptér do zásuvky a teprve potom jej připojit k TL-2. Při odpojování adaptéru je 
vhodné adaptér nejdříve odpojit od TL-2 a až potom ze zásuvky.

Připojení k osobnímu počítači
Při prvním připojení TL-2 rozpozná osobní počítač připojení nového USB zařízení. Požádá o 
určení  cesty  k souboru  TL-2.inf,  nainstaluje  ovladač  pro  TL-2  a  oznámí  připravenost 
k používání TL-2. Od této chvíle je možné nastavovat parametry TL-2: datum a čas vnitřních 
hodin, event. periodu automatického měření, dobu přechodu do úsporného režimu, přepínání 
funkcí:  interfejs,  střadač dat,  ruční / automatické snímání hodnot,  smazat vzorky uložené 
v paměti TL-2. Je také možné se dotazovat na sériové číslo daného TL-2, verzi firmware, 
počet uložených vzorků, požádat o přesun vzorků uložených v TL-2 do osobního počítače, 
nebo (v módu interfejs) o aktuální hodnotu měřidla.

Ovládání vkládání a mazání hodnot
V módu  interfejs se  může  o  přenos  hodnoty  z měřidla  do  počítače  zažádat  povelem 
z osobního počítače, nebo stiskem tlačítka DATA, stiskem externího spínače (pokud je k TL-
2 připojen), stiskem tlačítka DATA na měřidle (je-li jím měřidlo vybaveno), nebo tlačítkem na 
kabelu k měřidlu (je-li jím kabel vybaven). Iniciuje-li žádost o přenos hodnoty tlačítko DATA 
na TL-2, po dobu jeho stisku zhasne aktuálně rozsvícená kontrolka –NG, GO, nebo  +NG. 
Pokud se o přenos hodnoty žádá tlačítkem DATA na měřidle nebo kabelu k měřidlu, nebo 
stiskem externího spínače, aktuálně rozsvícená kontrolka –NG, GO, nebo  +NG jen krátce 
zhasne.
V módu střadač dat, ruční snímání hodnot, se hodnoty ukládají do paměti TL-2 po stisku 
tlačítka DATA (po dobu stisku zhasne aktuálně rozsvícená kontrolka –NG, GO, nebo +NG), 
nebo  po  stisku  externího  spínače,  nebo  tlačítka  DATA  na  měřidle  (je-li  jím  měřidlo 
vybaveno),  nebo  tlačítka  na  kabelu  k měřidlu  (je-li  jím  kabel  vybaven).  Přitom  aktuálně 
rozsvícená kontrolka –NG, GO, nebo +NG jen krátce zhasne.
Uložení hodnoty do TL-2 je také signalizováno akusticky, nezávisle na tom, čím bylo uložení 
hodnoty  iniciováno.  Je-li  ukládaná  hodnota  v toleranci,  je  uložení  hodnoty  indikováno 
vysokým  tónem.  Pokud  je  ukládaná  hodnota  menší  než  dolní  mez,  je  uložení  hodnoty 
indikováno vysokým a nízkým tónem. Je-li ukládaná hodnota větší než horní mez, je uložení 
hodnoty indikováno nízkým a vysokým tónem. Pokud měřidlo není připojeno, nebo by má 
poruchu, je místo hodnoty do paměti uloženo hlášení Chyba1 nebo Chyba2 a zazní nízký, 
vysoký a nízký tón.
Poslední právě uloženou hodnotu v paměti TL-2 je možné smazat stiskem tlačítka DELETE. 
Po dobu stisku zhasne aktuálně rozsvícená kontrolka –NG, GO, nebo +NG a zazní dva nízké 
tóny za sebou.
Horní a dolní mez je možné nastavit jen v módu interfejs nebo módu střadač dat, ruční 
snímání hodnot.
Pokud je TL-2 v módu střadač, automatický mód, zahajuje a končí se automatický sběr 
dat stiskem tlačítka DATA. Druhé tlačítko není aktivní a nelze nastavovat dolní a horní mez. 
Akustická indikace uložení hodnoty je stejná jako v ručním módu. Svítí-li kontrolka –NG, GO, 
nebo  +NG, při  uložení  hodnoty krátce zhasne.  Pokud je  perioda měření  delší  než doba 
přechodu do úsporného režimu, rozsvítí  se po sejmutí  hodnoty příslušná kontrolka podle 
hodnoty měřidla ve vztahu k nastaveným mezím.
Pokud je perioda měření delší než doba přechodu do úsporného režimu a perioda měření je 
delší než 10 vteřin, automatické ukládání dat indikováno probliknutím zelené kontrolky GO 
jedenkrát za 10 vteřin.
Je-li  během  automatického  snímání  hodnot  vydán  osobním  počítačem  povel  k přenosu 
uložených vzorků do osobního počítače, automatické snímání se zastaví.
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Naplnění paměti TL- 2
Při zaplnění paměti uloženými vzorky se rozsvítí současně kontrolky –NG, GO a +NG a 
zazní dlouhý nízký tón. Pokud probíhá automatické měření, je zastaveno.

Možnost mechanického upevnění TL-2

Na zadní straně TL-2 je malý výstupek, ke kterému patří klip a nástěný držák, které jsou 
příslušenstvím TL-2. Pomocí klipu je možné upevnit TL-2 např. na oděv, na pásek a 
podobně. Způsob upevnění klipu k TL-2 je na následujících obrázcích.

Nástěnný držák se přišroubuje na stěnu, nebo například panel měřícího přípravku. TL-2 se 
k němu zespodu přiloží a zasune.
 

Příslušenství

Kabel USB A - B mini, 1,5m
Upevňovací sada (klip a nástěnný držák)

Volitelné příslušenství

Napájecí adaptér 5V, s výstupním konektorem USB mini
Nožní spínač

Technické údaje

typ měřidla DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr)
kapacita paměti 8190 vzorků
min. perioda měř. 3 vteřiny
max. perioda měř. 24 hodin
napájení baterie, osobní počítač, nebo napájecí adaptér
baterie 2 x alkalický článek typ LR6, nebo 2 x akumulátor NiMH typ LR6
napájecí adaptér 5V, s výstupním konektorem USB mini
rozměry šířka 117 mm, výška 73 mm, hloubka 29 mm
hmotnost 110g (bez baterií)
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Výrobce

Ing. Jaroslav Šlechta
Lomená 1749/14
415 01 Teplice

e-mail info  @  pripojmeridlo.cz  
www.pripojmeridlo.cz
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