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AQUI ESTÃO TODAS AS COISAS QUE VOCÊ IRÁ APRENDER QUANDO VOCÊ TIVER LIDO ESTE GUIA RÁPIDO

A     Como solicitar uma conta de usuário

B     Como fazer o download e instalar o EOL Manager

C     Como entender o sistema de gerenciamento de dados

D     Como preparar seu data logger EOL Zenith

E     Como carregar a configuração no seu data logger EOL Zenith

F     Como operar o data logger EOL Zenith no campo

G     Como fazer o download dos dados do seu data logger EOL Zenith

Se você quiser mais detalhes por favor leia o manual de usuário completo do data logger EOL Zenith.

Se você precisa de suporte técnico na instalação do seu data logger, por favor acesse o nosso website, www.kintech-engineering.com,

e clique em “technical support”.

Você também pode obter suporte contatando diretamente via telefone e/ou e-mail.

MeteorologiaAvaliação do

recurso eólico

Monitoramento do 

parque eólico

Avaliação do

recurso solar

Avaliação do recurso 

eólico em climas frios

1.

Obtenha sua conta 
de usuário

2.

Prepare o seu data logger

3.

Inicie a medição
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LICENÇA DO SOFTWARE

O software EOL Manager precisa de uma licença ativa 
para rodar no seu computador. Você pode obter essa li-
cença online na sua conta de usuário. Se a sua licença es-
tiver expirada, apenas clique na opção “Renew License” 
abaixo de “Software Licenses” na sua conta de usuário. 

REQUISITOS DO SISTEMA

Sistema operacional: O EOL Manager é compatível no 
Windows 7, Windows 8 e Windows XP com .NET Frame-
work versão 3.5 SP3 ou mais atual.

Leitor de cartão MMC: Você precisa de um leitor de 
cartão MMC para acessar os dados no cartão MMC do 
seu computador e também para configurar o seu data 
logger EOL Zenith.

Google Earth: Se você quiser visualizar a posição exata 
do local de medição, você precisará instalar o software 
Google Earth no seu computador.

Conexão de telefone (GSM) ou acesso à internet 
(GPRS): Você pode se conectar ao Data Logger via 
conexão de telefone (GSM) ou via internet (GPRS).

É recomendável que faça a opção pela conexão via inter-
net (GPRS).

COMO SOLICITAR UMA NOVA CONTA DE USUÁRIO

Se você ainda não tem uma conta de usuário, por favor 
acesse a nossa página www.kintech-engineering.com e 
solicite uma nova conta.

Com a sua conta, você terá acesso aos seguintes itens:

 Sua licença de software
 Arquivos de suporte técnico
 Certificados de calibração
 Certificados de controle de qualidade
 Retorno da Solicitação de Acesso
 Feedback do cliente

COMO FAZER O DOWNLOAD E INSTALAR O EOL
MANAGER

Acesse a sua conta com o seu usuário e senha que foram 
enviados para o seu e-mail. Do menu de download den-
tro da sua conta, você pode fazer o download da versão 
mais recente do EOL Manager.

Quando você tiver feito o download do arquivo de insta-
lação, localize o arquivo em seu computador e execute-
o. O arquivo de instalação irá instalar tanto o EOL Ma-
nager® quanto o EOL Charting no seu computador.

A primeira vez que você abrir o software, o programa irá 
pedir para selecionar uma pasta para armazenamento 
de todos os seus dados. É nessa pasta que serão arma-
zenados todos os dados das campanhas de medição, 
cada uma na sua subpasta res-pectiva. 

Nós recomendamos que você mantenha atualizado o 
EOL Manager. Quando você fizer a atualização do EOL 
Manager, por favor desinstale a versão mais antiga 
primeiro para, só depois, fazer a nova instalação. Ne-
nhum dado e/ou arquivo de configu-ração será perdido 
durante esse processo.

1. Obtenha sua conta de usuário
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SISTEMA DE GERECIAMENTO DOS DADOS

Antes de iniciar sua primeira configuração no data log-
ger EOL Zenith é necessário entender como o sistema 
de gerencia-mento de dados funciona:

1. O arquivo .sit (arquivo de configuração) deverá ser 
carregado no data logger, usando o cartão SD, via o 
EOL Manager. Não é possível fazer uma cópia direta 
para o cartão SD.

2. O EOL Manager faz o download dos dados criptogra-
fados (arquivo .log) do data logger. Este arquivo con-
tém todos os dados brutos (volts e hertz) armazena-
dos de todos os sensores conectados ao data logger.

3. O EOL Manager faz a leitura do arquivo .log e cria 
automaticamente os arquivos .wnd (processamento 
gráfico) e .txt (relatório resumido), utilizando a con-
figuração ativa do data logger (também armazenada 
no seu computador).

Como o EOL Manager converte o arquivo .log? Ao esta-
belecer o data logger no EOL Manager, foram escritos 
valores de s-lope e offset (aba entradas) para os sen-
sores que foram conectados àquele data logger. O EOL 
Manager usa desses valores para decodificar o arquivo 
.log. (dados brutos) em arquivos .wnd (gráficas) e .txt 
(relatório).

O EOL Manager também mantém um histórico de todas 
as modificações nas configurações dos data loggers. 
Porque isso é importante? Bom, digamos que, por exem-
plo, um anemômetro foi substituído numa determinada 
torre de medição a duas semanas. Você pode então 
modificar o arquivo de configuração no EOL Manager e 
manualmente decodificar os dados brutos das duas últi-
mas semanas (arquivo .log) em um novo arquivo .wnd.

.txt 

.log

.wnd

.sit

1

2

3
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2. Setup your data logger

COMO CONFIGURAR O SEU PRIMEIRO DATA LOGGER EOL ZENITH

Todas as configurações do data logger EOL Zenith ficam armazenadas no arquivo .sit. Este arquivo de configuração 
é preparado utilizando o EOL Manager. Quando você finalizar a configuração será necessário fazer o upload da 
mesma para o data logger.

Inicie o EOL Manager. Acesse o EOL Manager vá em Opções > Informações de Licença e escreva a licença do seu
software.

Opções principais

Vá até Arquivo > Novo Data Logger. Isto irá abrir a janela onde você 
pode configurar todas as opções do seu primeiro Data Logger. Você 
também tem a opção de carregar uma configuração pré definida (ar-
quivo .sit). Por favor pergunte ao nosso suporte técnico a respeito 
disto e/ou acesse o seu guia de usuário online na aba de “documen-
tos importantes e arquivos”.

Aba info lugar

1. Escreva o número serial do data logger no campo “Número Série”.
2. Selecione o “Número lugar” que facilite a sua organização de to-

dos os locais de medição.
3. Escolha um nome para o novo local, idioma do display no data lo-

gger, empresa, cidade, país, notas etc.

Aba entradas

Aqui você faz o preparo de todos os sensores que serão conectados 
no data logger assim como também quais dados você irá coletar de 
cada sensor. Por hora você pode escolher os valores padrão de slope 
e offset e depois ajustar esses valores para os valores reais dados no 
certificado de calibração. Ajuste os períodos de amostra e o tempo 
de integração como desejado.

Aba comunicação logger

1. Se você irá fazer o download dos dados via GSM/GPRS selecione 
“GSM/GPRS”.

2. Habilite o GPRS se você tem um cartão SIM com GPRS ativado.
3. Escreva as configurações da operadora móvel, Nome APN, Nome 

de Usuário APN e senha APN. 
4. Selecione a senha para acessar o seu data logger (Opcional).
5. Se você quer receber os dados do data logger diretamente por e-

mail, preencha os campos necessários. Nós não recomendamos o 
download dos dados via e-mail. É mais fácil e mais confiável fazer 
uso da sua conexão à internet para fazer o download diretamente 
do data logger (via GSM/GPRS).

.sit
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Aviso Importante: Você não pode utilizar o windows explorer para fazer o upload das configurações (.sit) para o cartão de 

memória SD. Por favor utilize o cartão SD que foi fornecido junto com o data logger.

Aba download

1.  Se você quer utilizar um cartão SIM com GPRS no seu 
data logger (nós recomendamos que o faça), sele-
cione a opção “Pela Internet”.

2. O EOL Manager pode fazer o download dos dados au-
tomaticamente. Apenas selecione a opção “ativado” 
dentro de Download Automático e defina a hora e 
o dia do próximo download. No calendário a direita 
você poderá ver os eventos agendados de download 
automático.

Aba decodificação

Aqui você pode escolher aplicar um offset de tempo 
nos seus dados. Você pode também fazer o upload de 
scripts python para processor seus dados posterior-
mente. Inclusive, há a opção de criar o arquivo para a 
EPE de forma automática, facilitando o trabalho em
torres AMA.

Aba depois de download

1. Nesta aba você pode gerenciar o que o EOL Mana-
ger irá fazer sempre que os dados foram baixados do  
data logger.

2. Você pode escolher encaminhar os dados para um
 cliente ou algum outro colega. Selecione “Enviar E-

mail Aviso depois Download” e selecione quais ar-
quivos você quer encaminhar.

Toda vez que um dado (arquivo .log) é baixado, o EOL 
Manager automaticamente decodifica-o e cria os 3 ar-
quivos seguintes:

 “.log” é o arquivo bruto binário codificado dos dados
que são baixados do data logger.

 “.txt” é o arquivo com o status e relatório de even-
tos criado pelo EOL Manager.

 “wnd” é o arquivo de saída com a aplicação do slope 
e offset aplicados pelo EOL Manager.

Estes 3 arquivos são salvos na pasta de download na 
pasta do local de medição específico. Por padrão o Win-
dows® não mostra as extensões de arquivo e uma vez 
que os três arquivos por padrão tem o mesmo nome (a 
única diferença é a extensão) recomendamos modificar 
isso em seu sistema operacional.

Para modificar abra uma pasta aleatória em e.g. Win-
dows 7 > vá em “Ferramentas” > “Opções de Pasta” > 
clique na aba “Ver”. Desça o cursor e desmarque a opção 
“Esconder extensões de arquivo”. 

Quando você terminar de configurar o seu primeiro Data 
Logger, clique no botão “OK” no canto inferior direito. 
Isto irá guardar o seu novo arquivo de configuração (.sit) 
no seu computador. Por favor, siga as instruções abaixo 
sobre “Como fazer o upload do arquivo de configuração 
para o seu data logger EOL Zenith”. 

SENHAS

Você pode aplicar dois tipos de senhas 
para acessar o data logger EOL Zenith 
remotamente. Até que você esteja 
familiarizado com o sistema, nós não 
recomendamos o uso de uma senha. 
Você sempre pode aplicar a proteção 
por senha posteriormente.

Senha de Acesso Total: Com essa senha, o usuário 
poderá executar todos os tipos de comunicação com o 
data logger (conexão tempo real, download dos dados, 
upload de novas configurações para o data logger etc). 

Senha de Conexão em Tempo Real: Com esta senha, o 
usuário só pode se conectar ao data logger em tempo 
real (por exemplo, para verificar se todos os sensores 
estão conectados corretamente).

 

 

.log .wnd.txt 
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Aviso Importante: As operações com o cartão SD só irão 
funcionar se o EOL Manager for iniciado com privilégios de 
administrador. Este não é o padrão do Windows 7. Acesse o 
“FAQ” online para mais informações e ajuda com esta iniciali-
zação.

ATENÇÃO! A configuração do cartão MMC desta maneira so-
brescreve os dados existentes no cartão. Faça um download 
dos dados do cartão sempre que fizer uma nova configuração 
de arquivo .sit.

Neste ponto você já deve ter a configuração do seu data logger EOL Zenith no EOL Manager. Você criou um arquivo. 
sit no seu computador e este arquivo deve ser armazenado no cartão de memória SD (este cartão SD depois é in-
serido no data logger).

Há duas maneiras de fazer o upload do arquivo de configuração no cartão de memória SD:

CARTÃO SD CONECTADO AO COMPUTADOR

1. Insira o cartão de memória SD no leitor de cartões 
MMC do seu computador. Depois de ter preenchido 
todos os parâmetros para o seu novo data logger 
(site) vá em Ferramentas > Ferramentas de Atua-
lização Configurações ou clique com o botão direito 
sobre um data logger e selecione “Atualização de 
Configuração”. 

2. Escolha a opção “Cartão conectado ao PC” no canto 
superior direito da janela e clique no botão começar. 
Uma nova janela aparecerá onde você escolherá o 
cartão MMC (se houver apenas um cartão conectado 
ao seu computador, só haverá uma opção de escolha).

CARTÃO SD INSERIDO NO DATA LOGGER

Se o data logger estiver ligado e comunicando você  ode 
fazer o upload das configurações remotamente via in-
ternet.

1. Depois de ter preenchido todos os parâmetros para 
o seu novo data logger (site) no EOL Manager, acesse 
Ferramentas > Ferramentas de Atualização Con-
figurações ou clique com o botão direito sobre um 
data logger e selecione “Atualização Configuração”. 
O cartão SD deverá estar inserido corretamente no 
data logger.

2. Escolha a opção “Modo Remoto” no canto superior di-
reito da janela “Ferramenta de Atualização Configu-
rações” e clique no botão começar. 

3. O EOL Manager irá carregar o arquivo. sit para o 
cartão SD inserido no data logger.

Alguns parâmetros de comunicação como o código PIN 
para o cartão SIM não serão passados enquanto o sis-
tema estiver funcionando.
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COMO OPERAR O DATA LOGGER EOL ZENITH NO CAMPO

Antes de instalar o data logger no campo certifique-se de que a configuração está correta e que a comunicação 
GSM/GPRS foi testada. 

1. O data logger é fornecido junto com a caixa de insta-
lação. Faça a conexão de todos os cabos dos sensores 
aos terminais do data logger. Procure manter o mais 
afastada possível a antena de comunicação e os cabos 
dos sensores. Não conecte a bateria de 12 V ainda.

2. Certifique-se de que todas as malhas de terra dos 
sensores estejam conectadas.

3. Certifique-se que o cartão de memória está inserido 
corretamente. O cartão deve ser inserido gentil-
mente com os conec-tores metálicos virados para a 
esquerda. Insira o cartão até ouvir um click. Só há uma 
maneira correta de se inserir o cartão. Forçar o cartão 
pode danificar o conector interno do Data Logger ou 
até mesmo o cartão. 

4. Verifique se todos os sensores estão conectados co-
rretamente.

5. Ligue a bateria ao data logger conectando o borne 
laranja no local especificado.

6. O Data Logger irá carregar as configurações do cartão 
SD e imediatamente começará a armazenar os dados. 
O display desliga-se sozinho depois de um tempo. 

Seguem algumas dicas de como operar o data logger 
EOL Zenith no campo:

Desligando e Ligando o data logger

Para desligar o data logger, desconecte o terminal lar-
anja. Para ligar, conecte o terminal novamente. Quando 
o data logger estiver ligado e o GPS obtiver os dados do 
satélite, ele irá corrigir o horário e a data interna auto-
maticamente. Você pode especificar um horário local ou 
deixar como padrão o GMT 00. 

Teclas de navegação

As teclas no painel frontal são as teclas de navegação 
começar, editar, esquerda, direita, para cima e para baixo. 
Essas teclas podem ser usadas para navegar para cima e 
para baixo nos menus, bem como selecionar e editar os 
sensores. Use a seta para direita para confirmar alguma 
mudança que  tenha sido feita via teclado.

12 V
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SIT:000000 ONLINE

Modem
Cov: 23 e 04 b20 t08
95.124.149.111:02020
movistar.es

16:39:27 01/01/2010 GPS

Bateria Nº de configuração arquivo Status de comunicação

Tempo Data Sinal GPS

Display

O display de cristal líquido é utilizado para facilitar as visitas no local e é ativado ao apertar qualquer uma das teclas. 
O usuário pode ver em tempo real as condições de vento e também a configuração do data logger.

Com o objetivo de economizar energia, o display irá apagar após dois minutos sem se utilizar alguma das teclas. 
Mesmo assim, o data logger continuará a coletar e guardar os dados normalmente.

Status de comunicação

No canto direito superior da tela do data logger, são mostrados o sinal GSM/GPRS e o status da comunicação atual. 

STATUS DESCRIPTION   DISPLAY

Conexão GSM A comunicação entre o data logger e o modem interno está estabelecida 
e o cartão SIM está registrado na rede GSM 

Conexão GPRS O data logger recebeu um endereço de IP correto

Conexão Internet O data logger está conectado a internet

Modo Online O data logger está pronto para receber e transmitir dados pela internet 
usando o EOL Manager® software

Modo Satélite O data logger foi configurado para comunicação via satélite

Erro de Conexão Há um erro de comunicação. É possível que o código PIN esteja incorreto

Transmissão do E-mail Ícone mostrado durante uma transmissão de e-mail

Para informações adicionais sobre comunicação, por favor, acesse o menu “Modem” no data logger usando as teclas 
de navegação. Acesse no menu STATUS > MODEM.
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Aqui você pode ver os códigos internos de status enquanto a comunicação é estabelecida. A lista a seguir explica 
os status diferentes:

INDICATION CODE STATUS

X E33-37 Esperando por uma conexão com a rede GSM ou Satélite. Coloque o código PIN se 

GSM E64-65 Iniciando o modem de internet

SAT E3-4 Modem satélite pronto, o nível do sinal é mostrado no display

GPRS E66 Estabelecendo os pacotes de TCP

GPRS E67 Esperando conexão com a rede GPRS

GPRS E68 Ativando o portador GPRS

GPRS E69 Estabelecendo o nome APN

GPRS E70 Estabelecendo o usuário APN

GPRS E71 Estabelecendo a senha APN

GPRS E72 Conectando à APN (Acess Point Name)

INET E73 Lendo o endereço de IP designado pela rede

INET E74 O data logger agora começa a esperar por conexões

INET E75 Connecting to the LNS (Logger Name Server).

INET E80 Enviando dados (Endereço IP) para o LNS

ONLINE E3-4 O endereço de IP foi atualizado para o LNS, mostrando o nível de sinal no display

Quando o data logger está ligado, ele passa automaticamente por um processo de inicialização para estar pronto 
para você estabelecer uma conexão com ele a partir de seu escritório. Assim que o data logger passa por esse pro-
cesso de inicialização, existem três estados possíveis: ONLINE, SAT ou GSM. Neste ponto o led vermelho logo abaixo 
do cartão de memória SD deverá estar piscando.

COMO FAZER DOWNLOAD DOS DADOS DO SEU DATA 
LOGGER EOL ZENITH

Se você configurou o EOL Manager para baixar automa-
ticamente os dados de seu data logger, você pode ir di-
retamente na pasta do site e/ou no EOL Charting para 
verificar os dados.

Se você não quiser esperar pelo download programado 
automaticamente, você tem a opção de baixar os dados 
diretamente a qualquer momento.

1. Abra o EOL Manager.

2. Na barra de opções do EOL Manager selecione o data 
logger que você quer fazer o download dos dados.

3. Clique com o botão direito no data logger desejado e 
selecione “Download Agora”.

4. A “Ferramenta de Download” abrirá.

5. Assumindo que o status do data logger é “ONLINE”, 
marque a opção “Internet”.

6. Clique em “Começar”.

7. Seu computador irá se conectar ao data logger e fa-
zer o download de dados diretamente.
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3. Inicie a medição
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