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Mõõturite näitude vaatlemiseks on vaja alla laadida (ja paigaldada) kaks vabavara:
● Tarkvara Tools646 (aadressilt: http://sontex.ch/downloads_d.html
● LibreOffice Calc (aadressilt http://et.libreoffice.org/

Eelnevalt on arvutisse on juba tõmmatud fail SONTEXi mõõturite viimaste andmetega kas:
● läbi oma FTP-serveri
● otse läbi USB-kaabli
● saadud on fail TEPSO serverist
 Olgu selle faili nimi näiteks: 13879841_2014-05-02_181550.ini ja on teada teada, kus see fail nüüd Su arvutis asub (näiteks 
folderis: Dokumendid või kus iganes...).

1. Käivita Tools646 
topeltklikiga

http://sontex.ch/downloads_d.html
http://et.libreoffice.org/


  

2. Avaaknal vali Devices values



  

3. Vali Devices values, Read devices values, File sent by GPRS...

4. Vajuta:
Browse ja vali seesama
oma .ini fail oma 
arvutist siia aknasse

5. Vajuta:
Browse ja vali sihtkoht arvutis 
kuhu konverteeritud uued 
tekstifailid andmetega 
kirjutatakse (vaikimisi on sama 
folder kus  .ini asub

6. Vajuta
Read devices values

Algab mõni sekund kestev andmete konverteerimine, mis lõpeb kui taassüttib roheline tuli. Nüüd 
võid vajutada Exit või lihtsalt Tools646 programm alla minimiseerida.



  

7. Konverteerimise tulemusena luuakse rida tekstifaile, mis omavad sama nime, kuid lisaks 
veel lõpus ka SONTEX seadme tüübitähist. Failidel on laiendiks .rlv. Iga kasutusel oleva 
SONTEX seadmetüübi kohta luuakse oma fail ja lisaks veel üks üldine.
Näiteks kui kasutusel on ainult veearvestite kauglugemine, luuakse failid: 

Fail raadiokeskuse 646 kohta

Fail repiiterite 656 kohta
Fail veearvestite 581 moodulite kohta

Üldine fail



  

8. Nüüd tuleb avada tabelarvutusprogramm LibreOffice Calc. Avame meid huvitava 
tekstifaili veearvestite näitudega  13879841_2014-05-02_181550-581.rlv
Selleks valime File,  Ava, Kõik failid .....Ava

Tekstifail tabelarvutusprogrammiga aga nii lihtsalt ei avane. Küsitakse lisaandmeid 
kirjete  eraldamise sätete kohta: 

Keskuse 646 seerianumber Kuupäev Kellaaeg SONTEX seadme tüüpAutomaatne failinimi koosneb:



  

9. Vali:

10. Vajuta



  

11. Nüüd tuleb kohe sorteerida kogu tabel Serial number alusel (veerg C) kasvavalt:
(sest kui see ununeb, tekib edaspidi paras segadus...) Eelmise kuu näidudNäidud lugemishetkelLugemishetk

AVANEB:



  

Sul olemas ka TEPSO poolt saadud paigaldusprotokoll, kus on arvesti mooduli  
seerianumbrid ja selle vastav korter, korterisse paigaldatud arvesti (jaotur, külma vee 
arvesti, sooja vee arvesti, soojusarvesti, jne.). 
Ka see fail on Sul kindlasti eelnevalt sorditud seerianumbrite alusel, kasvavalt.
Nüüd need kaks, sarnaselt sorditud  faili, raadioaadresside põhiselt ühendada saad 
tulemusena teada, millises korteris on milline veearvesti (mingi muu mõõturi) näit. 

Edasine on korteriühistu enda teha ja arendada.
 Märkused:

● Kõik eelnev on edukalt testitud arvutis, milles on operatsioonisüsteemiks Windows 8.1
● MS Excel avab muidugi samuti  .rlv tekstifaile – kui Excel on olemas siis enne LibreOffice allalaadimist proovige! 
● OpenOffice samas mitte kõik versioonid ei ava neid  probleemideta (v3.4.1 näiteks ei tööta!). Ülalkirjeldatud 

LibreOffice v4.2.3 aga tegutseb probleemideta – testitud!
● Olenevalt arvuti sedistusest, võib olla probleeme näitude kümnendkohtade eraldamises täisarvust (komaga või 

punktiga). Sel juhul  Vali kõik ja Otsi ja asenda (Find and replace): punkt asenda komaga (või vastupidi)!
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