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Komunikační jednotka MEg202.5

 

1/ CHARAKTERISTIKA

Komunikační jednotka MEg202.5 v základním provedení zajišťuje prostřednictvím sítě 
mobilních operátorů GSM/GPRS, GSM/UMTS/HSPA a GSM/LTE dálkový přenos sta-
vů či změn stavů binárních vstupů a povelů. Z připojených měřicích přístrojů přes dvě sé-
riové komunikační linky s rozhraním RS485 sbírá změřené hodnoty a dálkově je přenáší. 
Implementuje standardizovaný komunikační protokol dle normy ČSN EN 60870-5-104 
a umožňuje tak zařadit připojená zařízení do systému SCADA buď přímo, nebo prostřed-
nictvím koncentrátorů. 

Komunikační část jednotky MEg202.5 lze při výrobě osadit komunikačními moduly 
různé generace tj. modulem s funkcí jen GPRS (MEg202.5/GPRS) nebo s modulem 
s automaticky přepínanými funkcemi GPRS + 3G + LTE (MEg202.5/LTE). 

Jednotka MEg202.5 obsahuje procesor, který komunikuje s připojenými přístroji, pro-
střednictvím změnových kriterií optimalizuje a řídí přenos dat, umožňuje předzpracová-
ní vyčtených dat z měřicích přístrojů, dozoruje připojené přístroje a v případě události 
automaticky předává informace do nadřízeného systému. Informace vysílá i formou SMS 
textů. 

Komunikační jednotka MEg202.5 umožňuje dálkovou aktualizaci řídících programů 
nejen připojených měřicích přístrojů, ale také svého řídícího programu se zvýšenou odol-
ností vůči rušivým vlivům při dálkovém přenosu. 

Jednotku MEg202.5 lze použít i jen ve funkci komunikačního konvertoru GPRS/
UMTS/HSPA/LTE na sběrnici RS485, kdy data poslaná přes síť mobilního operátora 
jsou v transparentním režimu přeposílána na naprogramovaný kanál RS485 a naopak 
data z RS485 jsou posílána zpět. 

Základní funkční nastavení jednotky se provádí při výrobě. Případná změna nastavení je 
možná pomocí programu M202Param. 
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2/ TECHNICKÉ PARAMETRY 

Napájení: +12 V ± 10 % / 200 mA + 1,25 * (ICHAN1 + ICHAN2) 
 +24 V ± 10 % / 120 mA + 0,8 * (ICHAN1 + ICHAN2) 
 ICHAN1, ICHAN2 jsou proudy napájející zařízení jednotl. kanálů

Pracovní teplota: -20 °C až +60 °C

Rozměry a hmotnost, konstrukce

Délka × šířka × výška:  54 × 90 × 63 mm

Hmotnost: 0,2 kg

Konstrukce jednotky je pro instalaci na DIN lištu, typ TS 35.

Komunikace GSM

 Modul GSM / GPRS:
   Dual-band EGSM 900 / 1800 MHz 
   Volitelně Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
   GPRS class 10

 Modul LTE:
   GPRS / EDGE 900 / 1800 MHz 
   UMTS / HSPA+ 850 / 900 / 2100 MHz
   LTE 800 / 1800 / 2600 MHz

   Technická specifikace zařízení dle 3GPP:
 – GPRS / EDGE class 33
 – HSPA kategorie 8 downlink, 6 uplink

 Podporované protokoly:
   UDP, TCP, ICMP, SMTP, MODBUS, IEC 60870-5-104
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Antény:

 GSM anténa Magnetic 50, Dual-band, 5 dB,  
 vertikální polarizace, vyzařování H - 360 °, V - 30 °,  
 rozměry antény ø 40 mm × 350 mm,  
 přívodní kabel délky 3 m, konektor SMA(m) ø 9 mm, 
 CAT IV / 300 V dle ČSN EN 61010-1, ed. 2:11.

 GSM anténa Magnetic 90, Dual-band, 9 dB,  
 vertikální polarizace, vyzařování H - 360 °, V - 30 °,  
 rozměry antény ø 70 mm × 500 mm,  
 přívodní kabel délky 3 m, konektor SMA(m) ø 9 mm, 
 CAT IV / 300 V dle ČSN EN 61010-1, ed. 2:11. 
 V případě potřeby lze v prostorách bez nebezpečného napětí použít prodloužení  
 10 m kabelem RG58.

 GSM anténa YAGI120, Dual-band, 12 dB,  
 vertikální polarizace, vyzařování H - 250 °, V - 30 °,  
 rozměry 300 × 200 × 26,4 mm, hmotnost je 0,9 kg, 
 koaxiální kabel délka 10 m, konektor SMA(m) ø 9 mm,.

 GSM anténa Montážní PUK, RG174/3m, FME(f), Dual-band, 0 dB,  
 vertikální polarizace, vyzařování H - 360 °, V - 30 °,  
 rozměry antény 52,7 × 42,3 mm, přívodní kabel délky 3 m,  
 konektor SMA(m) ø 9 mm,  
 CAT IV / 300 V dle ČSN EN 61010-1, ed. 2:11.

Komunikace MEg202.5 s přístroji

 Dvě galvanicky oddělená rozhraní RS485, max. přenosová rychlost 115,2 kBd 
 Počet číslicových galvanicky neoddělených vstupů:  5 (napětí 12 V z MEg202.5) 
 Počet výstupů realizovaných spínacím kontaktem relé:  2 (max. 30 VSS, 30 mASS)
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3/ KONSTRUKCE 

Komunikační jednotka MEg202.5 podle obr. 1 s panely GPRS a LTE je zabudována 
v plastové, samozhášivé skříni z ABS s upraveným průchodem pro kabel antény. Je v pro-
vedení pro instalaci na DIN lištu TS 35. Šroubovací svorky jsou umístěny ve dvou řadách 
a jejich význam ukazuje tab. 1. Maximální průřez připojených vodičů je 4 mm2. Komu-
nikace mezi komunikační jednotkou MEg202.5 a připojenými přístroji se děje přes jedno 
ze dvou rozhraní RS485 na svorkách 1 až 8. 

Na panelu jednotky GPRS MEg202.5 je úhlový  koaxiální konektor typu SMA(f) ø 6,4 mm 
pro připojení antény. Pro komunikační jednotku MEg202.5 lze použít vnitřní magnetic-
ké GSM antény 3 dB, 5 dB a 9 dB s dodatečnou izolací CAT IV / 300 V a odnímatelnou 
protiváhou s magnetem, nebo v místě slabého signálu, případně intenzivního vnějšího 
rušení venkovní anténu GSM YAGI 120. V plechových skříních lze pro vyvedení vf sig-
nálu při zachování vodotěsnosti skříně použít jako GSM anténu montážní puk se ziskem 
0 dB.

Tab. 1: Tabulka svorek MEg202.5

Kontakt Signál Kontakt Signál

1 Kanál 1 (CHAN1), +12 V1 11 Výstup OUT22
2 Kanál 1 (CHAN1), ⊥ 1 12 Výstup OUT21
3 Kanál 1 (CHAN1), RS485, A1 13 Výstup OUT12
4 Kanál 1 (CHAN1), RS485, B1 14 Výstup OUT11
5 Kanál 2 (CHAN2), +12 V2 15 Vstup IN5
6 Kanál 2 (CHAN2), ⊥ 2 16 Vstup IN4
7 Kanál 2 (CHAN2), RS485, A2 17 Vstup IN3
8 Kanál 2 (CHAN2), RS485, B2 18 Vstup IN2
9 Napájení MEg202.5, ⊥, GND 19 Vstup IN1
10 Napájení MEg202.5, +12 V 20 Vstup společný, ⊥, GND

LED dioda STAT signalizuje vnitřní stav jednotky. Rozlišují se dva stavy, které se pra-
videlně střídají. První se týká GSM sítě, druhý komunikace s některým z připojených 
přístrojů. Pokud je vše v pořádku, dioda jednou krátce blikne. Pokud došlo k chybě spo-
jení sítí GSM / GPRS nebo GSM / UMTS nebo GSM / LTE (modul se nezaregistroval do 
GSM sítě, nepodařilo se aktivovat GPRS či UMTS či LTE, došlo k chybě při odesílání 
dat), dioda blikne krátce 2 × za sebou. Pokud došlo k chybě technologické komunikace 
s některým z připojených přístrojů, dioda blikne krátce 3 × za sebou.
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Je-li například velmi slabý signál a jednotka se nemůže zaregistrovat do GSM sítě a ko-
munikace s připojenými přístroji je v pořádku, bude blikání vypadat takto: 
 2 × – 1 × – 2 × – 1 × …

Nebude-li navíc komunikovat jeden z připojených přístrojů, bude blikání vypadat takto:
 2 × – 3 × – 2 × – 3 × …

V případě potřeby modifikace komunikačních rozhraní nebo při signalizaci nějakého 
problému, lze zjistit bližší údaje pomocí servisního programu M202Param po propojení 
servisního USB konektoru jednotky s počítačem. Pomocí tohoto programu se provádí 
i nastavení jednotky a další servisní úkony (např. zjištění intenzity a směru signálu GSM 
sítě).

Pozor!
Použití GPRS jednotky MEg202.5 způsobem jiným, než pro který je určena, 
může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.

4/ KOMUNIKACE

4.1  Dálkový přenos dat

Komunikační jednotka MEg202.5 zprostředkovává přenos dat a událostí, jejichž zdrojem 
jsou měřicí přístroje a jiná zařízení k ní připojená. Dálkový přenos je zajištěn protokolem 
TCP/IP prostřednictvím GPRS, UMTS a LTE technologií mobilních operátorů. V pro-
vedení MEg202.5/LTE se primárně využívá GSM / LTE síť, v případě její nedostupnosti 
se použije síť GSM / UMTS nebo síť GSM / GPRS. V součinnosti s mobilním operátorem 
je možné jednotku nakonfigurovat tak, že je součástí privátní ethernetové sítě zákazníka, 
případně se data mohou přenášet přes veřejnou internetovou síť.

Komunikační protokol transportní vrstvy lze zvolit UDP nebo TCP. Při použití proto-
kolu TCP může jednotka pracovat jako TCP klient i jako TCP server. Z aplikačních pro-
tokolů lze zvolit standardizovaný protokol dle normy ČSN EN 60870-5-104, MODBUS 
TCP, proprietární protokol optimalizovaný pro přenos většího množství dat, ale také 
transparentní režim, který zprostředkovává přímou komunikaci s připojeným přístrojem.

Komunikační jednotka umožňuje vytvořit až 4 komunikační IP kanály, neboli dovo-
luje komunikovat až se čtyřmi uživatelskými aplikacemi současně. Jednotka obsahuje 
1 SIM kartu, ale dokáže vytvořit připojení až přes 4 APN (Access Point Name) a mít 
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přiděleny až 4 různé IP adresy. Tato vlastnost umožňuje nakonfigurovat komunikační 
jednotku například tak, že odesílá provozně důležitá data a události např. na dispečink, 
údaje důležité pro fakturace posílá na server obchodního oddělení, měření potřebná pro 
sledování a vyhodnocování dlouhodobých parametrů bodu měření je možné stahovat na 
server jiného oddělení a servisní zásahy a konfiguraci jednotky lze umožnit např. z externí 
servisní organizace.

4.2  Periferie

Periferie, tj. externí obsluhované přístroje (např. indikátory IZP1, MEg61), je možno při-
pojit jednak přes číslicové vstupy a výstupy nebo přes jedno ze dvou standardních rozhra-
ní RS485. Obsluhu libovolných přístrojů je možno provádět přímo v příkazovém režimu, 
kdy komunikační jednotka MEg202.5 pomocí povelů snímá číslicové vstupy, nastavuje 
stav výstupů, vysílá po zadaném rozhraní jednotlivé převzaté příkazy pro přístroje a zpět 
po komunikačním kanálu GSM posílá jednotlivé odpovědi přístrojů. V transparentním 
režimu jsou přijatá data po kanálu GSM vyslána na vybrané rozhraní RS485 a zpět posí-
lány případné odpovědi přístrojů.

Kromě přímého řízení může jednotka MEg202.5 sama obsluhovat některé přístroje, sní-
mat data, provádět výběr dat, reagovat na události apod. Pro dané přístroje musí být čin-
nost předem specifikována a ve firmě MEgA naprogramována příslušná obsluha přístroje, 
která je potom součástí firmware MEg202.5 Pro každý obsluhovaný přístroj i stejného 
typu musí být také uživatelsky naprogramované některé parametry, které specifikují typ 
přístroje, rozhraní nebo vstup, na kterém je přístroj připojen, adresa přístroje apod. Cel-
kem uživatelská struktura v komunikační jednotce počítá s připojením a obsluhou až 
32 přístrojů. Naprogramování struktury obsluhovaných přístrojů se provádí programem 
M202Param.

V současné době podporuje firmware MEg202.5 sledování stavu indikátorů zkratových 
proudů např. IZP1, indikátorů zemních spojení a zkratů řady MEg61 a v případě události 
vyslání zprávy na jeden nebo více komunikačních kanálů GSM. Umožní i přenos dat 
a ovládání univerzálních monitorů MEg400, MEg70, MEg71, PQ monitorů MEg35+, 
MEg39, MEg44 a  MEg46 a indikátorů MEg61.4, MEg61.5 a MEg72. S monitorem 
MEg40 vybaveným rozhraním USB komunikuje přes převodník USBhost/RS485.

4.2.1  Obsluha indikátoru zkratových proudů IZP1

MEg202.5 má 5 číslicových vstupů IN a proto umožňuje obsluhu až 5 ks indikátorů 
zkratových proudů IZP1 nebo jiných dvoustavových informačních zdrojů, které musí být 
vybaveny kontaktem zapojeným mezi zvolený vstup IN jednotky MEg202.5 a společnou 
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svorku. Program MEg202.5 sleduje v sekundovém intervalu všechny vstupy a při změně 
stavu vstupu pošle zprávu po zvoleném komunikačním kanálu GSM. Zpráva je rovněž 
vyslána při přerušení a opětném náběhu napájení MEg202.5 v případě, že indikátor je 
v jiném stavu, než je naprogramovaný klidový stav. Lze nastavit tak, že po obnovení na-
pájení jsou vždy vyslány stavy indikátorů. 

Zpráva je jednobitová informace s časem (informační objekt typu 30) dle normy 
ČSN EN 60870-5-104, kde adresa a číslo informačního objektu rozlišují, který indikátor 
zprávu posílá, obsahem zprávy je čas a okamžitý stav IZP1. 

Nulování indikátoru se provede vysláním zprávy „jednoduchý povel“, typ 45.

Konfigurační struktura zprávy pro IZP1 má tvar:
 Typ – interní kód přístroje IZP1
 Vstup – číslo vstupu, na kterém je IZP1 připojen
 Adresa – výrobní číslo IZP1
 IP kanály – komunikační kanály, přes které se automaticky pošle zpráva  
    o změně stavu
 Klidový stav – stav vstupu při nesignalizujícím IZP1
 Výstup nulování – výstup, na který je připojeno nulování IZP1

4.2.2  Obsluha indikátorů zemních spojení MEg61

Indikátory zemních spojení řady MEg61 mohou být svými spínacími kontakty připo-
jeny na kterýkoliv ze vstupních signálů IN. Program v sekundovém intervalu vysílá pro 
jednotlivé naprogramované MEg61 po příslušném rozhraní dotaz na stav. Po odpovědi 
z MEg61 vyhodnotí naprogramované bity a při změně stavu pošle zprávu po zvoleném 
komunikačním kanálu. Zpráva je jednobitová informace s časem (informační objekt 
typu 30) dle normy ČSN EN 60870-5-104, kde adresa a číslo informačního objektu roz-
lišují, který indikátor MEg61 zprávu posílá, obsahem zprávy je čas a okamžitý stav.

Konfigurační struktura MEg61 má tvar:
 Typ – interní kód přístroje MEg61
 Port – rozhraní RS485
 Adresa – výrobní číslo MEg61, které slouží jako adresa při komunikaci
 IP kanály – komunikační kanály, přes které se automaticky pošle zpráva  
    o změně stavu
 Klidový stav – stav vstupů MEg61
 Maska vstupů – specifikace, na které bity stavu MEg61 má program reagovat.
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4.2.3  Obsluha monitorů, PQ monitorů a indikátorů se sériovou komunikací

Monitory MEg40+/supra, MEg400, MEg70 a MEg71, PQ monitory MEg35+ , MEg39, 
MEg44, MEg46 a indikátory MEg61.4+, MEg61.5 a MEg72 se sériovou komunikací přes 
rozhraní RS485 mohou být připojeny na kterékoliv rozhraní RS485 kanálů CHAN1 
nebo CHAN2. 
Monitor MEg40+/supra s rozhraním USB lze ke komunikační jednotce MEg202.5 připo-
jit přes převodník USBhost/RS485, který je napájen z napájecích svorek odpovídajícího 
kanálu. V případě potřeby je možno napájet ze stejnosměrného napětí 12 V příslušného 
kanálu komunikační obvody spolupracujícího koncového zařízení nebo i celé monitory 
MEg70 (3 ks) nebo MEg71 (1 ks). Při větším počtu monitorů MEg70 nebo MEg71 stejně 
jako další přístroje je třeba napájet z externího napájení, např. zdrojů zajištěného napájení 
MEg101.4, MEg101.7 nebo MEg101.5.
Naměřené hodnoty napětí, proudů, činných i jalových výkonů a účiníku lze vyčítat jako 
informační objekty typu 13 (M_ME_NC_1) dle normy ČSN EN 60870-5-104. 
Pro každý z monitorů MEg70, MEg71 a MEg44 lze naprogramovat i integrační odchyl-
kové kritérium. V takovém případě MEg202.5 každou sekundu vyčte naměřené hodnoty 
a vyhodnotí odchylku od naposledy vyslané hodnoty. Pokud je dosažena (naintegrována) 
naprogramovaná odchylka nebo je dosažen časový interval od posledního vyslání dat, 
jsou okamžité naměřené hodnoty automaticky vyslány na naprogramované komunikační 
kanály.
Konfigurační struktura monitorů MEg40+/supra, MEg400, MEg70, MEg71, PQ moni-
torů MEg35+, MEg39, MEg44, MEg46 a indikátorů MEg61.4+, MEg61.5 a MEg72 má 
tvar:
 Typ – interní kód kompaktního monitoru MEg70, MEg71 a MEg44
 Port – rozhraní RS485
 Adresa – výrobní číslo MEgA, které slouží jako adresa při komunikaci
 IP kanály – komunikační kanály, přes které se v případě vybavení odchylkového  
    kritéria mají automaticky vysílat naměřené hodnoty.
 Odchylka napětí – hodnota odchylky napětí v desetinách procenta jmenovité  
    hodnoty
 Odchylka proudu – hodnota odchylky proudu v desetinách procenta jmenovité  
    hodnoty
 Interval – Časový interval pro vyslání hodnot, pokud není dosaženo  
    naprogramované odchylky.  
    Hodnoty 1 až 127 jsou v sekundách,  
    při hodnotě > 128 je hodnota = Interval – 128 v minutách.
Poznámka: Při hodnotě odchylky nebo intervalu = 0 není tato odchylka resp. interval 
vyhodnocován.
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4.2.5  Odesílání SMS zpráv inicializované změnou stavů vstupů IN1 až IN5

Od verze V7.x řídícího programu lze v komunikační jednotce MEg202.5 vysílat SMS 
zprávy inicializované změnou stavu vstupů IN1 až IN5. Pro posílání SMS zpráv je 
v  MEg202 pomocí programu M202Param.exe, viz příloha A, vytvořena uživatelsky 
programovatelná tabulka 15ti telefonních čísel a tabulka textů SMS; každý text s délkou 
max. 160 znaků. 

Při změně stavu vstupu, který je odmaskován, je podle jeho nového stavu prostřednic-
tvím indexu textu vybrán naprogramovaný text SMS. Ten je podle nenulových indexů 
telefonních čísel pro daný vstup poslán na naprogramovaná telefonní čísla.

Konfigurační parametry pro odesílání SMS zpráv jsou uvedeny v příloze A.

5/ INSTALACE

Jednotka MEg202.5 na obr. 2 je určena k instalaci na DIN lištu TC35 v prostředí ošet-
řeném proti působení vody. DIN lišta se připevní dvěma šrouby k panelu rozvaděče. 
Napájení jednotky MEg202.5 je ze zdroje stejnosměrného napětí 12 V, které se přivede 
na svorky 9 a 10 jednotky MEg202.5, na svorku 9 se připojí záporný pól a na svorku 
10 kladný pól zdroje. Napájecí svorka 9 jednotky je spojena se společnou svorkou 20 
vstupních signálů IN1 až IN5. Ke vstupům IN1 až IN5 na svorkách 19 až 15 jednotky 
MEg202.5 se připojují spínací nebo rozpínací kontakty externích zařízení, jejichž stavy 
mají být přenášeny. Napájení obvodů kontaktů spolupracujících zařízení je stejnosměr-
ným napětím 12 V z komunikační jednotky MEg202.5. Dva výstupní signály OUT1 
a OUT2 na svorkách 14 až 11 jednotky MEg202.5, realizované galvanicky oddělenými 
spínacími kontakty polarizovaných relé, slouží k ovládání externích zařízení, např. k nu-
lování indikátorů.

Externí zařízení s komunikací RS485 se připojují na jeden z kanálů CHAN1 nebo 
CHAN2. K tomu slouží signály A a B na svorkách 3, 4 a 7, 8. Pokud je třeba zajis-
tit napájení komunikačních obvodů externích zařízení, jako např. konvertoru rozhraní 
USB/RS485 při připojení univerzálního monitoru MEg40 s komunikací USB2, jsou pro 
jednotlivé kanály k dispozici od obvodů komunikační jednotky MEg202.5 i navzájem 
galvanicky oddělená napájecí stejnosměrná napětí 12 V s maximálním odběrem 150 mA. 
Tato napětí jsou vyvedena na svorkách 1, 2 pro CHAN1 a svorkách 5, 6 pro CHAN2. 
Jeden z kanálů CHAN1 a CHAN2 pak může spolupracovat standardizovaným proto-
kolem ČSN EN 60870-5-104 a druhý např. proprietálním komunikačním protokolem.

Napájení komunikační jednotky MEg202.5 je obvykle realizováno zdrojem zajištěného 
napájení MEg101.4, MEg101.7 nebo MEg101.5. Lze použít i jiný zajištěný nebo nezajiš-
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těný zdroj stejnosměrného napětí 12 V. Zdroj nezajištěného napájení neumožňuje komu-
nikaci při přerušení napájecího napětí v místě komunikace. Příklad zapojení je na obr. 3.

Vnitřní prutová, všesměrová anténa s magnetickým uchycením a zvýšenou izolací splňují-
cí požadavky CAT IV / 300 V se obvykle umístí na feromagnetickou podložku tak, aby se 
anténa vždy nacházela ve svislé poloze. V místě slabého GSM signálu lze vyzařovací prut 
antény po případném odšroubování protiváhy s magnetem zasunout vedle silového ka-
belu do plastové trubky mimo kovovou skříň DTS. K připevnění se použijí vázací pásky. 

V tomto případě lze rovněž použít anténu Montážní PUK , která se přišroubuje na horní 
vodorovnou stěnu skříně do otvoru o ø = 12,5 mm.

Úhlový konektor koaxiálního anténního kabelu se zašroubuje do protikusu konektoru 
SMA(f) na panelu jednotky MEg202.5. V nn skříni volně umístěný koaxiální kabel 
GSM antény musí být opatřen dodatečnou červenou izolací, jinak se musí vyvázat v bez-
pečné vzdálenosti od živých částí.

Na uvedený kruhový konektor SMA(f) se připojuje i kabel YAGI antény, jehož délka 
je 10 m. Anténa YAGI pro venkovní instalaci je směrová, a proto je nutné ji nasměro-
vat na nejbližší retranslační bod použité sítě mobilních operátorů. Toto umožňuje 
ovládací program M202Param, jehož ovládání je uvedeno v samostatném popise na 
www.e-mega.cz/DL.

Instalaci SIM karty dle obr. 2 provede výrobce po jejím převzetí od objednatele. Poloha 
SIM karty při instalaci je uvedena na štítku jednotky. Po dohodě s výrobcem, si může 
pomocí programu M202Param jednotku MEg202.5 nastavit pro vlastní SIM kartu i ob-
jednatel.

6/ POŽADAVKY NA ÚDRŽBU

Komunikační jednotka MEg202.5 nemá požadavky na nucené větrání a s výjimkou an-
ténního konektoru a svorek neobsahuje pohyblivé prvky. Kromě běžného čištění povrchu 
nemá zvláštní požadavky na údržbu. Pro čištění povrchu se použijí měkké materiály.

Preventivní prohlídka zahrnuje: 
 - kontrolu mechanické neporušenosti jednotky, 
 - kontrolu navázání komunikací po obnovení napájení.

Preventivní prohlídky se doporučuje provádět vždy po 3 letech provozu. U instalované 
nebo připojené komunikační jednotky MEg202.5 není dovoleno snímat její skříň. Se-
jmutím skříně může být funkčnost zařízení narušena.
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7/ OBSAH SESTAVY

Základní sestava:

• Komunikační jednotka MEg202.5/GPRS  nebo MEg202.5/LTE,
• CD s uživatelskou příručkou a programem M202Param s popisem obsluhy progra-

mu a parametrizace komunikační jednotky MEg202.5.

Volitelné části sestavy:

• DIN lišta l = 75 mm s otvory a příslušenstvím,
• Komunikační kabel USB-PQ / 2 m / EMC,
• GSM anténa lepící Dual-band, 3 dB,
• GSM anténa Magnetic 50, Dual-band, 5 dB,
• GSM anténa Magnetic 90, Dual-band, 9 dB,
• GSM anténa Montážní PUK, Dual-band, 0 dB,
• Prodloužení 10 m kabelem RG58 k anténě Magnetic 90, 
• GSM anténa YAGI 120, Dual-band, 12 dB,
• Uchycení GSM antény YAGI 120 na vn stožár.

Pozn. 

Zákazník může před expedicí komunikační jednotky MEg202.5 předat výrobci vlastní 
SIM kartu, kterou výrobce bezplatně instaluje do jednotky MEg202.5 a ověří správnou 
činnost jednotky.

Po dohodě s výrobcem může zákazník sám provést instalaci SIM karty a parametrizaci 
komunikační jednotky MEg202.5 dle popisu obsluhy programu MEg202Param.
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8/  DODÁVÁNÍ, MANIPULACE A PŘEPRAVA

Místem předání komunikační jednotky MEg202.5, GSM antény s anténním kabelem, 
včetně příslušenství, pokud není určeno jinak, je místo sídla výrobce. Komunikační jed-
notka MEg202.5 s příslušenstvím a anténou se dodává v samostatných krabicích z lepen-
ky. Krabice jsou recyklovatelné. Na základě specifikace v objednávce je možné soupravu 
komunikační jednotky zaslat i objednatelem vybranou přepravní službou. Vzhledem 
k hmotnosti jednotlivých zabalených částí komunikační jednotky, nejsou při manipulaci 
s dodávkou potřeba žádná zvláštní opatření. Na krabicích jsou uvedeny informace o je-
jich obsahu. Součástí dodávky je předávací protokol a záruční list s vyznačeným dnem 
prodeje.

9/  ZÁRUKA

V záruční době není dovoleno komunikační jednotku MEg202.5 otevírat. Na jednotku 
MEg202.5 je poskytována záruka po dobu 2 let od data prodeje. Vady vzniklé v této lhůtě 
prokazatelně vadnou konstrukcí, vadným provedením nebo nevhodným materiálem bu-
dou bezplatně opraveny výrobcem, přičemž místo plnění je sídlo výrobce. Záruka zaniká, 
poruší-li uživatel plomby nebo provede na jednotce MEg202.5 příp. jejím příslušenství 
nedovolené úpravy nebo změny, zapojí-li přístroj nesprávně nebo byla-li komunikační 
jednotka nebo její příslušenství provozována v rozporu s technickými podmínkami. Zá-
vady na jednotce MEg202.5 a jejím příslušenství, vzniklé během záruční lhůty, reklamuje 
uživatel u výrobce komunikační jednotky. Jednotka se při reklamaci předkládá spolu 
se záručním listem. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody 
způsobené užíváním komunikační jednotky MEg202.5 a jejího příslušenství. Z této zá-
ruky neplyne v žádném případě odpovědnost výrobce, která by přesáhla cenu jednotky 
MEg202.5.

10/   VÝROBCE

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.
664 31 Česká 390, Česká republika
Tel. +420 545 214 988 • e-mail: mega@e-mega.cz • web: http://www.e-mega.cz
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Obr. 1:  Zobrazení komunikační jednotky MEg202.5

Poz. Skl. číslo Popis Ks Poznámka
Měř.: Datum: Konstrukce: Schválil: Datum posl. revize:
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Obr. 2:  Čelní fotografie a otevřená komunikační jednotka MEg202.5
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Obr. 3:  Příklad zapojení komunikační jednotky MEg202.5
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PŘÍLOHA A 
KONFIGURACE ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV  
V KOMUNIKAČNÍCH JEDNOTKÁCH MEG202.X

Komunikační jednotka MEg202.X umožňuje při každé změně stavu na vstupech IN1 až 
IN5 zaslat na zvolené telefonní číslo/a uživatelem definovanou SMS zprávu. 

Konfigurace zasílání SMS se provádí programem M202Param.exe. K přístroji se připo-
jíme USB kabelem, zvolíme záložku COM, tlačítko „Obnov porty“, vybereme odpoví-
dající port a potvrdíme „Připojit“. Ke konfiguraci SMS využijeme záložek „Základní 
konfigurace“, „Připojené přístroje“ a „SMS“.

Začneme záložkou „SMS“, kde budeme definovat telefonní čísla a vlastní textové zprávy, 
které pak použijeme v položce „Připojené přístroje“. Celkem lze uložit až 15 telefonních 
čísel a celkem cca 2500 znaků textových zpráv. Telefonní čísla vkládáme s národním 
předčíslím +420, např. +420777444333. V poli textových zpráv jsou první tři řádky 
vyhrazeny pro opakující se text v odesílané SMS zprávě, např. označení stanice, vstupů, 
místa apod. Tyto řádky nemusí být vyplněny. Do řádků, čyřkou počínaje, vkládáme 
textové zprávy, které popisují význam události. Textové zprávy zadáváme bez diakritiky. 
Maximální délka jedné zprávy je 160 znaků. Využití paměti vyhrazené pro SMS je indi-
kováno v pravém dolním rohu. 

Zadané informace uložíme do paměti přístroje tlačítkem „Ulož vše do komunikační 
jednotky“. Nyní máme připravenou „databázi“ telefonních čísel a textových zpráv a mů-
žeme přikročit ke konfiguraci vstupů a výstupů MEg202.X.

Obr. A.1: Příklad nastavení telefonních čísel a textových zpráv
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Přejdeme do záložky „Připojené přístroje“ a zvolíme „Načíst seznam z MEg202“. Po-
kud v seznamu nakonfigurovaných přístrojů schází položka „V(ý)stupy MEg20x“, zvo-
líme „Přidat nový přístroj“ a z nabídky vybereme „V(ý)stupy MEg20x“. Konfigura-
ci uložíme stiskem „Uložit seznam do MEg202“. V levém sloupci vybereme položku 
„V(ý)stupy MEg20x“ (jestliže existuje více položek v tomto poli). Nyní budeme konfigu-
rovat jen ty položky, které se týkají zasílání SMS.

V okně „SMS“ se přiřazují námi uložená telefonní čísla a textové zprávy k jednotlivým 
vstupům IN1 až IN5. Ke konkrétním používaným vstupům vybereme postupně z na-
bídky (stiskem myši na pole nebo na tlačítko vpravo) předdefinované telefonní číslo/čísla 
a odpovídající zprávu/zprávy při změně z klidového stavu a zprávu/zprávy při návratu do 
klidového stavu. Dále povolíme odesílání SMS pro jednotlivé vstupy IN1 až IN5 pod 
položkou „Povolení odeslání SMS při změně vstupu“. Pokud není číslo vstupu zatrže-
no, SMS zpráva se neodesílá. Nastavení uložíme stiskem „Uložit seznam do MEg202“.

V okně „Parametry vstupů / výstupů“ pod položkou „Klidový stav v log. 1 pro vstupy“ 
zaškrtneme používané vstupy podle potřeby. Nepřipojený vstup se chová, jako kdyby byl 
v log. 1, uzemněním tohoto vstupu přejde stav do log. 0. Pod položkou „Necitlivost vstu-
pů“ je možné nastavit dobu, po kterou není změna stavu na vstupu akceptována. Nasta-
vení této doby závisí na konkrétní aplikaci a požadavcích uživatele. Dobu necitlivosti lze 
nastavit od 10 ms do jednotek sekund zatržením odpovídajícího přepínače „10 ms“ nebo 
„s“. Nastavení uložíme tlačítkem „Uložit seznam do MEg202“.

Obr. A.2: Příklad nastavení vstupů a výstupů
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Na závěr zvolíme záložku „Základní konfigurace“, kde pod položkou „Limit SMS za 
den“ můžeme nastavit maximální počet odeslaných SMS za den. Hodnoty v přístroji 
vyčteme stisknutím „Načíst z MEg202“ a jsou uvedeny ve sloupci „V přístroji“. Nově 
zadané hodnoty ve sloupci „Zadáno“ uložíme stiskem „Nahrát do MEg202“. Pokud 
políčko u položky „Limit SMS za den“ ve sloupci „Zadáno“ zůstane prázdné a uložíme 
je, bude limit SMS za den neomezený.

POZOR! Při ukládání konfigurace do přístroje se ukládají položky ze sloupce „Zadáno“. 
Aby nedošlo k přepsání původních položek konfigurace přístroje (např. PIN kód), je 
nutné nejdříve načíst konfiguraci z přístroje stiskem „Načíst z MEg202“, potom zvolit 
„Zkopírovat načtené“ (tím se zkopíruje sloupec „V přístroji“ do sloupce „Zadáno“), 
provést změny u požadovaných položek ve sloupci „Zadáno“ a uložit do přístroje stiskem 
„Nahrát do MEg202“. Např. na obr. A.3 by prostým uložením „Nahrát do MEg202“, 
došlo nechtěně k přepsání všech osmi položek konfigurace! 

Po uložení konfigurace se od přístroje odpojíme potvrzením „Odpojit“.

Obr. A.3: Základní konfigurace
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