
Manuál k programu ProRAE Studio II 

 

Spustíme program ProRAE Studio II. 

 

Otevře se program, kde je potřeba nastavit uživatelský mód. 

 

 

 

 

 

 

 

Basic user (bez hesla) – informace o nastavení přístroje, nelze měnit nastavení 

Data Manager (heslo RAE) – správa dat, tvorba grafů 

Administrátor (heslo RAE) – stahování licencí, nastavování přístroje (kalibrace, plyny, 
ukládání dat atd.) 

Po navolení uživatelského módu, je potřeba propojit přístroj s programem. 

Přístroj vložíme do nabíječky a propojíme jej s PC pomocí USB nebo RS 485 kabelu. Na 
detektoru se zvolí komunikace s PC. Na displeji se objeví „PC comm. Ready“ 

Klikneme na symbol . Software si automaticky vyhledá přístroj. 

 

Vybereme přístroj dvojklikem.  



Zobrazí se ikony : 

Setup – nastavení přístroje (alarmy, čas, datum, interval ukládání dat, jazyk, atd.) Jen v módu 
administrátor lze parametry měnit.  

Datalog – správa dat (stahování dat s přístroje, tabulky a grafy) 

 

Klikněte na políčko . S přístroje se stáhnou všechny naměřené hodnoty. Po stažení dat 
klikněte na datum měření, které Vás zajímá.  

Klikněte na políčko .  

Objeví se nastavení přístroje: datum, čas měření, alarmy, korekční faktor, měřený plyn atd.   

 

Po kliknutí  se zobrazí tabulka naměřených hodnot. Tabulka obsahuje čas, datum, 
koncentrace. 

Pokud je tabulka bez zabarvení, nebyly překročeny žádné alarmy a limity (1alarm, 2 alarm, 
TWA,STEL) 



Pokud je tabulka zbarvena do žluta, byl překročený jeden s parametrů (1 alarm, TWA, STEL). 

Pokud je tabulka zbarvená do červena, byl překročen 2 alarm => vážné riziko poškození 
zdraví. 

  

Kliknutím na ikonu  se zobrazí graf naměřených hodnot, se kterým lze individuálně 
pracovat. 

 



Při kliknutí na ikonu . Se zobrazí v tabulce i STEL=NPK-P. 

 

Pozn. 

STEL = NPK-P = Nejvyšší přípustná koncentrace průměrná za 15 min. 

TWA = PEL = Průměrný emisní limit za 8 hod. 

Podle Nařízení vlády 361/2007 Sb. v pracovním prostředí. 

Firmware  – typ přístroje a softwaru, typ komunikace, aktualizace software atd. 

 

Tool – Ukládání dat uživatelem 

 

 

 


