
BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE
přes GSM síť pomocí GPRS a SMS

S LOGGERY

VLASTNOSTI:

1. Bezdrátová komunikace s loggery řady R/S prostřednictvím GPRS připojení.

2. Dotazové SMS na aktuální hodnoty

3. Alarmové SMS zprávy. Modem dokáže zaslat na nastavená telefonní čísla alarmové SMS zprávy:

4. Nastavení modemu

Každý datalogger řady Sxxxx nebo Rxxxx v monitorovacím systému je propojen pomocí COM adaptéru se "svým"
GSM modemem LP040. K tomu je nutno objednat některé položky z příslušenství. Minimální sestava jednoho loggeru
připojeného na GSM obsahuje:

- Vzdálené stahování záznamu z loggeru
- Konfigurace loggeru (nastavovaní, mazání záznamu, atd.)
- Čtení aktuálních hodnot (režim display)
- Lze provádět veškeré akce jako přes COM/USB adapter
- Spojení realizováno přes M2MTalk server
- Komunikaci přes M2M server je možné zakázat, pokud není požadováno stahování záznamu = úspora nákladů

- Zasláním SMS zprávy na telefonní číslo modemu je možné vyžádat aktuální hodnoty. Po obdržení SMS příkazu modem obratem
zašle zpět požadované informace prostřednictvím SMS zprávy.

- Lze omezit čísla, ze kterých je možné zasílat SMS příkazy. Toto platí i pro konfigurační-servisní SMS příkazy.

- Při překročení dolní/horní hodnoty alarmu měřené veličiny
- Informace o zaplnění paměti loggeru (90% a 100%)
- Informace o vybití baterie loggeru, nebo o uplynutí její předpokládané životnosti.
- Informace o zapnutí/vypnutí loggeru.
- Chybové stavy (chyba komunikace s loggerem, chyba hodin reálného času v loggeru, chyba měřené veličiny)

a) Lokální – servisní nastavení pomocí RS232 linky z uživatelského programu:
- Nastavení konfigurace - Stažení a smazání diagnostického log souboru z modemu
- Nahrání nového firmware do modemu
b) Vzdálené – přes M2MTalk server z uživatelského programu
- Nastavení konfigurace - Stažení a smazání diagnostického log souboru z modemu
- Odhlášení od M2MTalk serveru
- Restart modemu
c) SMS zprávy
- Aktualizace aplikace v modemu
- Zjištění popisu a verze firmware GPRS modemu
- Zjištění stavu GSM - Povolení/zákaz vyhodnocování alarmů
- Nastavení GPRS parametrů pro připojení
- Nastavení parametrů M2MTalk serveru
- Přihlášení a odhlášení k M2MTalk serveru
- Zastavení aplikace v modemu
- Restart aplikace v modemu

Logger Sxxxx nebo Rxxxx, LP012 COM adaptér k propojení loggeru s modemem, GSM modem LP040, GSM anténu, napájecí adaptér,
QMS2901 kabel pro nastavení modemu, SWR001 rozšířený program pro loggery, poplatek za používání M2M serveru.

(není nutné platit datový tarif).
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GSM/GPRS modem s držákem SIM karty - bez příslušenství.
Umožňuje plnou komunikaci s loggerem přes GPRS - stahování záznamu,
konfigurace záznamníku ..
Data logger lze ovládat pomocí SMS z mobilního telefonu, vyžádat aktuální hodnoty
a stav alarmů.

GSM anténa 3dB pro modem, lomená.

Napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/24W pro modem.

Kabel pro nastavení modemu LP040 po sériové lince RS232 pomocí rozšířeného
programu pro loggery SWR001. Nutný pouze pro lokální nastavení modemu při
uvádění do provozu, pokud nelze použít GPRS připojení.

Převodník RS232/USB ke kabelu QMS2901 pro nastavení modemu přes USB. Nutný
pouze pro lokální nastavení modemu při uvádění do provozu.

Samolepicí Dual Lock pro snadnou instalaci modemu (průmyslový suchý zip ).

Držák modemu na zeď.

Držák modemu na DIN lištu 35mm.

COM adaptér pro propojení loggeru s modemem nebo osobním počítačem po
sériové lince RS232.

DBL Logger Program - databázový program pro práci s daty mj. umožňuje:
- Lokální nastavení GSM modemu po lince RS232 pomocí kabelu QMS2901.
- Prohlížet vybrané kanály z kteréhokoli loggeru Comet současně s vybranými
kanály jiných loggerů Comet.
- Měření z různých loggerů lze kombinovat a porovnávat v jedné tabulce nebo grafu.
- Vybrat libovolný časový úsek pro analýzu, tisk nebo export do PDF - tabulka i graf.
Je nutno mít instalován - freewarový databázový server MySQL nebo Microsoft SQL
s vytvořenou dB.

Rozšířený program pro loggery mj. umožňuje:
- Lokální nastavení GSM modemu po lince RS232 pomocí kabelu QMS2901.
- Numerický výpis zaznamenaných hodnot.
- Komfortní práce s grafy.
- Export do dbf nebo txt formátu.

Jednorázový poplatek za využívání M2M serveru - uplatňuje se pro každý datalogger
s modemem.

Příslušenství pro komunikaci s loggery za příplatek:
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SWR001 pro d lProgram ata oggery Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx a Dxxxx

Program umožňuje komunikaci s přístrojem, načtení informací o aktuálním nastavení a stavu záznamníku, změnu
parametrů záznamu a načtení naměřených údajů.
Získané hodnoty lze prohlížet a tisknout ve formě tabulek nebo grafů.
U přístrojů, které měří teplotu a relativní vlhkost se vypočítává a zobrazuje průběh rosného bodu nebo jiné počítané
hodnoty (absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie).
Hodnoty je možno exportovat do formátu DBF nebo TXT pro případné další zpracování.
Pro zobrazení nebo tisk lze vybrat libovolný úsek změřeného průběhu, uživatelsky nastavit měřítko na osách grafu, volit
tlouštky a barvy čar, velikost okrajů a další parametry.
Je možno vytisknout průběhy jednotlivých veličin samostatně, nebo rozdělit graf na více listů s nastavitelnou délkou.

Výhody rozšířeného programu v porovnání se základním freewarovým programem:
* možnost zoomování, výběrů pro tisk apod. - jiný grafický engine
* možnost výběru hodnot pro tisk tabulky
* možnost zobrazení okamžitých

hodnot v přístroji
* statistika, včetně možnosti

výpočtu MKT (Mean Kinetic
Temperature)

* komunikace s více LAN
adaptéry (v základním
programu jen s jedním)

* komunikace přes GSM
modem (vytáčená) nebo přes
GPRS

* možnost automatického
stahování dat - autodownload
z více přístrojů

* možnost automatického
exportu do formátu dbf po
stažení dat

* možnost volby místa pro
ukládání souborů

D Logger Program
rogram p dat logger
.

BL
Databázový p ro práci s y z data ů Comet řad Sxxxx,
Rxxxx, Gxxxx
Program mj. umožňuje:
* Prohlížet vybrané kanály
z kteréhokoli loggeru Comet
současně s vybranými kanály jiných
loggerů Comet.
* Měření z různých zařízení Comet
lze kombinovat a porovnávat
v jedné tabulce nebo grafu.
* Vybrat libovolný časový úsek pro
analýzu.
* Tisk, export do PDF - tabulka
i graf.

Pro prohlížení databáze dalšími
uživateli na síti je nutno dokoupit
patřičný počet licencí prohlížeče
DBV Database Viewer.

Pro funkci systému je nutno mít
instalován freewarový databázový
server MySQL nebo Microsoft SQL
s vytvořenou databází.
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Y
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