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1 Introduktion 

Den här manualen beskriver hur man installerar och använder ZONESCAN Smart (nedan förkortat 

ZS) mjukvaran gjod för operativsystemet Android.  

1.1 Tänkt användningsområde 

Den här mjukvaran och den till denna tillhörande utrustningen är enbart gjord för att finna läckor på 

ledningsnätet för dricksvatten. Även om den har en hög känslighet, så kan den inte liksom inget annat 

läcksökningssystem, lova att den finnar alla läckor. 

När du använder utrustnignen inklusive sensorer, så skall alla regler följas och det gäller inte enbart 

trafikregler. Det gäller också full uppmärksamhet på trafiksituationen även om Gutermanns utrustning 

kan generera distraherande resultat.   

1.2 Egenskaper 

ZONESCAN Smart har för närvarande följande egenskaper:  

 Programmering av ZS820 loggers kan ske via Commlink 

 Snabb utsättning / insamlande av logger med hjälp av streckkodsskanning 

 Visar logger i tabell eller på karta, inkluderande sammanställning av läckhistorik, 

ljudnivådiagram med frekvensspektra 

 Korrelation mellan loggers (inställning manuell alt. automatiskt filter) 

 Loggers och telefonens/surfplattans visas I realtid på kartan 

 Karta kan visas online eller offline. (det senare kräver inget nätverk eller SIM-kort) 

 Går att lagra mätningar på ZS-hemsidan. 

 Går att skicka gjorda mätningar till andra Androidenheter med e-post. 

 Går att ladda ner ett exempel på gjord mätning I Alpstadt, Tyskland.  

 Se status på loggers 

 Navigera till en logger eller göra en krrelation (kräver SIM-kort eller WiFi-tillgång) 

1.3 Systemkrav 

Minimikravet är en telefon eller surfplatta med  

 Android 4.x eller senare 

 GPS- funktion 

Rekommenderas:  

 Bra kamera med > 3 MPixel och autofokus 

 Skärmstorlek > 4’’ för Lift & Shift (Plocka upp och sätta ut) 

 Skärmstorlek  > 5’’ för att göra  Drive-by (Köra förbi –analyser) 

 quad core processor 
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1.4 Nuvarande begränsningar 

 Enkel läckberäkning baserad på lågt dB (A)  

 Uppdatering av hårdvara eller Commlink är möjlig. 

2 Installation 

För att installera en ZS Smart måste ett APK-installationprogram från Graphilos Studio laddas ner via 

Android Play Store. Tillfälligt måste då även tillåtas att “app” från okänd tillverkare får nedladdas (i 

Androids Inställningar > Säkerhet > Okänt ursprung) 

Sedan finns två val:  

2.1 APK installation via E-post (rekommenderas) 

 Skicka  APK filen via E-post till Android enheten 

 Öppna e-posten med ursprungsappen från Google. (Några andra kan misslyckas)  

 Öppna e-postfilen ich installationen börjar automatiskt. 

2.2 APK installation via USB 

 Anslut enheten via USB till dator och kopiera över APK-filen till SD-kortet.  

 Öppna APK-installerare och låt den installera ZS Smart-programmet.  

Efter installationen kan du starta ZS Smart direct från skärmen. 

 

 

När ZS Smart körs igång första gången kommer en guide att gå igenom “Setup” processen. När du 

blir tillfrågad om PIN-kod till Commlink via Bluetooth i Bluetooth inställningarna , skall 0000 skrivas.  

 

Commlinks serie nummer kan ändras senare i ”Setup” 
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3 Menyer och Skärmbilder 

3.1 Aktivitetsruta 

Längst upp på skärmen finner du en aktivitetsruta. Den har lite olika form beroende på 

skärmstorleken. På huvudmenyn ser den ut enligt nedan : 

 

 

 

 

 

  

När man väljer i huvudmenyn “ Utsättning av loggers” , kommer ZS Smart att ändra till en 

undermenysida. På de flesta undermenyerna finns det en ” Huvudmeny-knapp” bredvid Gutermanns 

logotyp. Trycker man på den så kommer man tillbaka till huvudmenyn. Det gäller även om man varit 

på några andra manyer under mellantiden.  

  

3.2 Huvudmeny-knapp och alternativ 

Om man inte önskar gå hela vägen åter till huvudmenyn eller om Huvudmenyknappen saknas, så 

kan man använda Androidens returknapp vilket gör att man kommer till föregående sida   

 

Åter till 

huvudmenyn 

Byt projekt, område, datum. 

Skapa nytt projekt/område. Ta 

bort projekt/område som är 

felaktiga. (Öppna med ett långt 

tryck på projekt/område i 

listan). 
Alternativ 

meny 

Huvudmeny

-knapp 
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4 Användande 

4.1 Skapa ett projekt 

 

 

 

 

I projektlistan – välj ”Nytt projekt” 

 

I dialogrutan för ”Nytt projekt” skriver man in projektets namn och väljer typ av arbetsuppgift 

 Lift & Shift (Plocka upp och Sätta ut) om man skall flytta loggers och programmer/ läsa av 

loggers när de är ihopsamlade i bilen/på kontoret. 

 

 Drive-By (Köra förbi-analys) om man skall samla in data under tiden man från t.ex. bil kör 

förbi och laser av med logger fortfarande kvar under lock I marken. 

 

Tryck här och välj  ‘Projekt’ för 

att öppna projektlistan 
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4.2 Börja programmera och sätta ut loggers 

Innan utsättningen av loggers för “Lift & Shift” eller “Drive By” användning, måste deras radio- och 

mätegenskaper programmeras in. Det sker när de alla fortfarande är samlade 

1. Välj “Börja programmering” från rullgardinsmenyn. 

 

2. Välj “Loggers” för att välja aktuella loggers som skall programmeras.  

o Välj ett namn för gruppen av loggers du vill sätta ut tillsammans i ett område.  

o Tryck sedan på “Penn-knappen" 

 
o I logger dialogen – tryck “Lägg till” för att inkludera aktuella loggers.  

 



  VA Projekt & Administration 

 

 

ZONESCAN Smart  8 / 10 

o Under “Lägg till” skriv in antalet loggers eller skanna aktuella loggers streckkoder.  

o Tryck Androidens returknapp två ganger för att komma till  “Loggers” menyn. Nu skall 

antalet loggers synas i listan.  

o Tryck åter på “Returknappen” och kom tillbaka till Synkroniseringsmenyn. Lägg till:  

o Period för aktiv radio (bara för driveby användning). Dvs dvs tiden man skall kunna åka 

runt och samla in data från alla loggers. Det bör inte vara mer än 4 dagar för att det 

skall garanterat finnas batteritid kvar. 

o Inställning för ljudnivåmätning – ofta 1 timme med 10 sekunders interval. 

o Inställning korrelering om önskat. Om aktiverad correlation, så kommer en 

korrelerande ljudmätning att göras första dygnet efter det att den satts ut. För att ett 

bra underlag för korrelation skall loggers läsas av nästkommande dag. 

3. Tryck “Start” för att börja programmering. 

 Observera att under start-programmeringen kommer alla mätdata som är lagrade i 

loggern att suddas bort. Vill man spara värdena från en gjord mätning skall man istället 

använda ”Samla data & Programmera”   

4. Utsättnng av loggers på nätet: 

o Om inget område är definierat för projektet, så kommer programmet och frågar om det.  

o Tryck på “ Utsättning loggers” knappen I botten för at få upp “Utsätt logger” på 

skärmen. 

o Tryck på ”Utsätt”knappen på kartan och skanna alternativt skriv in loggerns 

serienummer på platsen där loggern placeras- I och med det är GPS-positionen inläst 

för respektive logger.  

4.3 Lift & shift (Plocka upp & Sätta ut) användning 

För Lift & Shift användning , fortsätt på följande sätt: 

5. Samla ihop alla loggers efter 1-4 dagar när tillräckliga mätningar är gjorda. Välj ”Samla ihop” 

från rullgardinsmenyn.  

6. Läs av alla insamlade data i loggers genom att välja “Samla data & Programmera”. Alla 

loggers kommer då att läsas av i tur och ordning och data redovisas i en tabell.  

4.4 Driveby (Köra förbi) användning  

För att läsa av de utsatta loggers i “Köra förbi-läget”, så skall “Samla data & Programmera” väljas från 

rullgardinsmenyn under tiden man kör förbi alla utsatta loggers. Fortsätt sedan som i det första fallet.  

4.5 Analysera mätningarna 

 Observera att kartan i Huvudmenyn visar alla aktuella loggers som varit registrerade i 

drift denna dag. Det även om de blivit upphämtade denna dag. 

För att byta från karttbild till tabellbild I Huvudmenyn skall man använda rullgardinsmenyn. Om man  
o trycker en gång på logger i tabell eller 
o dubbeltrycker  på logger i kartbild  

så kommer mätdata att visas läckmätningshistorik, diagram, frekvenser, batterispänning etc  För att 

se all information, så kan man svepa med fingret vänster-höger längst ner.  

Efter att ha erhållit mätdata från korrelerande ljudupptagning ; Välj “Beräkna” i Alternativ-menyn uppe 

till höger, så görs en beräkning. 
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Om man trycker länge på en logger, så kan man välja specifika korrelationer. Alla detaljer som erhålls 

av en gjord korrelation (korrelationstabell, korrelationsfrekvenser, ledningsdata) visas längst ner. För 

att ändra inställningen för en korrelationsberäkning ; tryck på korrelatonstabell eller 

korrelationsfrekvenser.  

5 Avancerade funktioner 

5.1 Ladda ner exempel på projekt 

Några tillrättalagda provdata finns tillgängliga i ett demo-projekt. För att ladda ner en mer omfattande 

mängd verkliga mätningar ; Välj Alternativ meny > E-post > Ladda ner Externprojekt. Det tar några 

minuter , och det kan ta några minuter. Rör inte skärmen under den tiden. Efter nedladdningen kan 

det nya Albstadt-projektet studeras.  

5.1 Logger status 

För att kontrollera kommunikationen med en logger; Välj Inställningar >Loggers från alternativ meny. 

Tryck sedan länge på loggern i tabell för att öppna tabellmenyn. Välj ”Kontakta logger”. Kontrollera att 

Commlink är på och har kontakt med Android-enheten.   

När det finns kontakt med logger, så kommer alla inställningar att visas och dess status uppdaterad 

varje sekund. Kontakt med logger kan ta lång tid  eller inte fungera om radion inte fungerar / inte är 

aktivt. 

5.2 Karta off-line (utan kontakt med internet) 

Standardläget är att ZS Smart använder nätet och “Open Street Maps”. Men det kräver att man har 

bra kontakt med internet. Kart-servern kan även vara långsam vilket ger grå fält eller suddiga bilder.  

Därför kan det vara bättre att använda offline kartor vid visning. För att ladda ner en offline-karta 

behövs en WiFi-anslutning. Välj sedan Karta > Ladda ner karta. När kartan är nedladdad  - välj kartan 

med hjälp av kommandona Karta > Välj karta.  

Om du vill dela karta med dina kollegor kan du finna kartan i mappen ”Downloads” 

5.3 Navigering & Flytta Loggers 

Dessa funktioner kommer upp I tabell när man gör långt tryck på Alternativmenyns Inställningar > 

Loggers. 

5.4 Ladda upp gjord mätning till ZS Nät 

På  hemsidan ZS Net kan man tillåta http-import för projekt via Administration>Settings>General,  

I smartphone/Surfplatta med ZS Smart 

 Välj Avancerat > Import/Export > ZS net Upload 

 Välj datum för aktuella mätningar som skall skickas  
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 Skriv in på ZS net projektnamn and internetadress 

Beroende på datamängden , så kan det ta upp till ett par minuter innan mätvärdena är tillgängliga på 

ZS Net. Om mann redan har loggat in, så måste man trycka på ”F5”  eller logga ut  och in igen för att 

se de nya mätvärdena.  

5.5 Dela mätdata och datainsamling  

Med hjälp av Alternativmenyns Import/Export > Dela > Mätningar kan man jämföra mätningarna från 

period med en annan Android-enhet, som har ZS Smart. Det går att dela mätvärdena på fler olika sätt 

beroende på vad det finns för möjligheter på de båda Androidenheterna. T.ex. E-post, Bluetooth, 

Google Drive, Dropbox, Skype.  

För den som importerar data gäller det enbart att öppna en .zbn eller .zbz –filerna som medföljer. Om 

det finns ett projekt med samma namn, så kommer värdena enbart att läggas till befintlig fil.  

Den här funktionen gör att man kan samal ihop data från samma loggers med med hjälp av olika 

Android-enheter. Bara första gången måste skall data samlas in med samma enhet , som satte ut 

dem.  Sedan kan dessa data skickas till andra Android-enheter, som då får projektets alla data 

automatiskt. Därefter kan även dessa enheter läsa av ytterligare mätvärden.  

6 Viktiga tips 

6.1 Kolla en extra gång att alla loggers är på rätt plats 

Mycket ofta händer det att loggers som fortfarande mäter ligger på lagret t.ex. över helgen. Därför 

kommer mätdata in från loggers som inte varit i drift. En fråga kommer att ställas om den skall tas bort 

eller om konstgjorda data skall simuleras runt den aktuella platsen. 

6.2 Tidskoordinering av snabba mätningar 

Klockan I Commlink kan gå fel med ungefär 1 minut. Det stör inte korreleringen då alla loggers är 

korrelerade med Commlink. Dock bör man ta hänsyn till det om mätningen skall börja omedelbart 

efter utsättning eller har mätt omedelbart före insamlandet. Lägg alltid till ett par minuters marginal, så 

att man är säker på att loggern verkligen gör en komplett mätning.  

6.3 Använd samma Commlink för programmering och läsning av 

korrelerande mätdata.  

Det ökar noggrannheten betydligt för positionen av en eventuell läcka  


