
Telemetrické stanice øady M4016, STELA nebo H1, 
které mají zabudovaný vlastní GSM modem, používají k 
pøenosu namìøených dat na server zabezpeèený 
TCP/IP protokol v síti GPRS. Z hlediska komfortu 
uživatele a provozních nákladù je tento zpùsob sbìru 
dat mnohem výhodnìjší, než obvyklé vytáèené 
obvolávání stanic z jednoho dispeèerského pracovištì.

Stanice jsou naprogramovány tak, že se chovají jako 
samostatní klienti, kteøí pøedávají pravidelnì v 
nastaveném èasovém intervalu data na urèený datový 
server v internetu (intranetu). Pøístup k uloženým datùm 
je pak kdykoliv a odkudkoliv možný prostøednictvím 
standardního webového prohlížeèe. Takovéto øešení 
má nìkolik  zásadních výhod:     

Telemetrická stanice typu M4016-G3 stojí 30.400,- Kè, 
menší stanice STELA a H1 se prodávají již od 19.600,- Kè.

Server a jeho programové vybavení není nutno 
poøizovat, protože výrobce stanic poskytuje 
registrovaným uživatelùm za poplatek od 80,- Kè /mìsíc 
/stanici pronájem prostoru na vlastním rychlém serveru 
a všechny služby s tím spojené (datahosting). Nad 20 
stanic jsou tyto služby dokonce zdarma.

Provozní náklady za GSM/GPRS datové služby se      
u pøedplacených SIM karet pohybují okolo 1,- až 3,- Kè / 
den / stanici podle poètu obsazených kanálù, èetnosti 
záznamù a intervalu odesílání dat. U tarifních SIM karet 
jsou tyto náklady zhruba polovièní (bez tarifních plateb).

Úplný pøehled výrobkù, demonstraèní pøístup
na datový server a kompletní ceník na

www.fiedler-magr.cz
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n Stanice mohou být provozovány po dobu      
i nìkolika rokù pouze z vlastních baterií, 
protože GSM-GPRS modem je možné         
v dobì mezi pøenosy vypínat.

n Lze používat levné pøedplacené SIM karty 
bez pevných IP adres, jejichž pøidìlení je       
u všech operátorù vždy zpoplatnìno.

n V pøípadì výskytu mimoøádné události se 
data na server dostanou okamžitì, protože 
stanice nemusí èekat na ètecí cyklus serveru.  

Nízké poøizovací i provozní náklady, snadná 
instalace, zabudovaný systém varovných SMS 
zpráv, kompaktní mechanické provedení a 
schopnost nejen monitorovat, ale i øídit danou 
technologii, pøedurèují telemetrické stanice k 
jejich nasazení v mnoha  aplikacích.

Typickým pøíkladem mùže být sledování 
chodu a øízení ÈOV, ÈS, ÚV, mìøení hladiny a 
prùtoku ve VDJ a pøedávacích šachtách nebo 
mìøení hladin ve vrtech a pod. Poèet stanic v síti 
není omezen. 
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Parametrizace stanic na dálku pøes internet:

Tabulka mìsíèních statistických hodnot pro prohlížení a pro tisk pøehledu:

Podrobné grafy za zvolené èasové období - exporty dat ze serveru do PC:

Zobrazení úvodní stránky stanice webovým prohlížeèem:

Tabulka mìsíèních statistických hodnot:

Datahosting - sbìr a vizualizace dat Adresa serveru:

Program MOST
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Pøenosy a zpracování dat ze stanic M4016, STELA H1 a H7

Datahosting je služba poskytovaná uživatelùm telemetrických 
stanic. Na zabezpeèeném serveru spoleènosti FIEDLER-MÁGR 
bylo zøízeno rozsáhlé úložištì pro zmìøená data odesílaná ze stanic 
M4016, STELA a z Hydro-Loggeru H1. Pøístup k tìmto datùm je 
oprávnìným klientùm poskytován kdykoliv a odkudkoliv 
prostøednictvím standardního webového prohlížeèe. Datahostibg 
umožòuje vizualizaci dat, exporty dat a správu stanic vèetnì jejich 
parametrizace. Uživatelé tak nemusí zøizovat vlastní server ani 
zajiš�ovat jeho provoz a údržbu. 

 Parametry datahostingu  
n Server pøijímá data odesílaná z jednotlivých stanic a ukládá je do 

databáze. Díky principu aktivních stanic a použité technologii 
sbìru dat mohou být data z mnoha stanic pøijata prakticky 
souèasnì. To mùže být pro nìkteré aplikace sbìru dat velmi 
výhodné.     

n Do databáze na serveru je pøenášen také provozní deník stanice 
(texty pøijatých i odeslaných SMS, výpadky napájení, informace 
o datových pøenosech, zmìny v nastavení parametrù apod.) a 
motohodiny i èasy ZAP/VYP u binárních kanálù. 

n Jednotlivé telemetrické stanice lze sdružovat do oblastí. Jedna 
stanice mùže být obsažena i ve více oblastech. Správce dané 
oblasti má možnost vytváøet virtuální stanice s rùznì 
poskládanými a matematickými výpoèty upravenými mìøícími  
kanály skuteèných stanic (napø. se souèty prùtokù). 

n Registrovaní klienti mají pøístup k datùm uloženým  v databázi 
na serveru prostøednictvím standardního webového prohlížeèe. 
Rozdílná pøístupová práva od pouhého prohlížení dat až po 
parametrizaci stanic umožòují zpøístupnit data ze stanic i dalším 
vybraným uživatelùm pøipojeným k internetu. 

n Úvodní stránka každé telemetrické stanice je uživatelsky 
konfigurovatelná a mùže obsahovat kromì statistického 
pøehledu také grafické zobrazení vybraných kanálu, fotografii 
nebo technologickou obrazovku vytvoøenou na míru .

n Podrobné zobrazení prùbìhù analogových a binárních kanálù  
za zvolené období poskytuje stránka grafù a tabulek. Správce 
oblasti mùže nakonfigurovat pro jednotlivé kanály rùzné typy 
zobrazení od jednoduchých èárových grafù pøes složený graf s 
více kanály až po speciální jednoúèelové grafy, jakým je napø. 
vìtrná rùžice používaná v meteorologii.  

n Statistické tabulky zobrazují denní minima/maxima vèetnì èasù 
jejich výskytu a bilanèní prùtoky (deš�ové srážky) èlenìné na 
denní a mìsísíèní úhrny.

n Všechna zobrazovaná data lze stisknutím jednoho tlaèítka 
snadno exportovat ze serveru rovnou do programù Excel nebo 
MOST k dalšímu zpracování ve vlastním PC. 

n Automaticky generované a rozesílané soubory s exportovanými 
daty mohou využívat stávající dispeèerské programy pro vlastní 
zavedenou vizualizaci.

n Prostøednictvím serveru lze na dálku provádìt èásteènou (bìžný 
uživatel) nebo úplnou (správce oblasti) parametrizaci 
telemetrických stanic  Každá zmìna parametrù je na serveru 
zaznamenána vèetnì kopie parametrického souboru, data a 
èasu  zmìny i jména klienta, který zmìnu parametrù provedl. 

n Prostøednictvím serveru lze na dálku provádìt i upgrade  
programového vybavení (FW) samotných telemetrických stanic. 
Aktuální verze FW všech typù stanic i programu MOST jsou 
zdarma pøístupné na serveru výrobce (neomezený upgrade pro 
oprávnìné klienty).

Uživatelsky snadno ovladatelný program pro parametrizaci stanic 
M4016, STELA a H1. Program také slouží pro zobrazení aktuálních 
mìøených hodnot i stavù binárních vstupù/výstupù a pro základní 
vyhodnocení namìøených dat. Naètení dat  do programu je možné 
uskuteènit buï kabelem z pøipojené stanice, exportem datového 
souboru ze serveru nebo vytáèeným datovým voláním.

Vedle grafického a tabulkového zobrazení dat program nabízí 
prùmìrování namìøených hodnot, výbìr dat za libovolný èasový 
úsek, vyhledávání mezních hodnot, výpoèet bilancí a tisk dat ve 
formì zprávy, vèetnì automatického mìsíèního èlenìní.   

https://stanice.fiedler-magr.cz


