
Základní prvek lokálního varovného protipovodòového 
systému tvoøí telemetrická stanice M4016-G3 se 
zabudovaným GSM/GPRS modemem, tlakový nebo 
ultrazvukový snímaè výšky hladiny a náhradní dobíjecí 
akumulátor, solární panel nebo sí�ový napájecí zdroj 
podle toho, v jakém místì je varovná stanice 
instalována. Sestava mùže být doplnìna o srážkomìr.

Tlakový snímaè hladiny se umis�uje do chránièky 
zapuštìné do bøehu nebo pøichycené k mostnímu pilíøi èi 
jiné pevné opoøe v toku. Ultrazvukový snímaè se 
obvykle instaluje na mostní konstrukce.

Stanice M4016-G3 mùže být od mìøících èidel 
vzdálená i stovky metrù na vhodném pøístupném místì, 
nejlépe v blízkosti zdroje sí�ového napìtí.

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

www.fiedler-magr.cz
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lnstalaceZákladní popis

Spolehlivý
 varovný systém
 mìøících stanic 
se SW podporou

na serveru

Obce a mìsta 
ÈHMÚ a Povodí
Vìda a výzkum

Varovná protipovodòová stanice
Limnigrafická a srážkomìrná stanice pro hlásné profily A až C 

Celý systém lze dále rozšíøit o 
mìøení teploty vody i vzduchu, 
rychlosti vìtru a o sledování 
dalších fyzikálních velièin.

Souèástí varovného systému je 
také programová podpora na 
serveru www.hladiny.cz, na který 
jsou pravidelnì odesílána data ze 
stanic a kde jsou generovány 
týdenní grafy a malé dvoudenní 
grafy vhodné pro zobrazení na 
displejích mobilních telefonù. 
Správci stanice mají neomezený 
pøístup ke všem datùm vèetnì 
deníku stanice, ve kterém jsou 
archivovány napø. všechny 
odeslané i pøijaté SMS.

Za normální situace stanice 
kontinuálnì mìøí výšku hladiny a 
další nastavené velièiny. Po 
dosažení alarmové úrovnì 
(obvykle 1.SPA) se ze stanice 
automaticky rozešlou první 
varovné SMS adresátùm ze 
seznamu. Parametry stanice 
dovolují nastavit až 30 varovných 
SMS nejen pro rùzné limitní úrovnì 
hladiny sledovaného toku, ale i pro 
rychlý rùst hladiny, pro pøívalové 
deštì, pro poklesy hladiny apod. 

Více než 300 stanic M4016-G3 
jsme dosud instalovali na hlásných 
profilech kategorie A a B pro 
ÈHMÚ a Podniky povodí po celé 
republice. Vedle toho na server 
pøedávají data i stovky stanic 
poøízených mìsty a obcemi pro 
vèasné varování svých obyvatel.

GPRS komunikace

Nízké poøizovací
a provozní náklady

Autodiagnostika

Systém varovných SMS

Snadné rozšiøování

Dlouhodobý provoz
bez externího napájení

Datahosting na
 serveru výrobce 

l

l

Hladinové limitní a strmostní alarmy 

l Alarmy aktivované pøívalovým deštìm

l

Pøístup ke grafùm pøes webový prohlížeè 
nebo mobilní telefon

l Automatické rozesílání varovných SMS

Pravidelné pøedávání dat na server 
prostøednictvím GSM/GPRS sítì

l Odpovídání na dotazové SMS

l Uchování dat v databázi na serveru

l Trvalý provoz i bez sí�ového napájení

l Kompaktní a mechanicky odolné provedení

Hlavní odbìratelé: ÈHMÚ a podniky Povodíl
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Pravidelné odesílání zmìøených hodnot do databáze na server 
prostøednictvím interního GSM/GPRS modemu.
Po vyhodnocení alarmového stavu je možno, po dobu trvání 
zvýšené hladiny,  nastavit èastìjší odesílání dat.
Do databáze na server je spolu s namìøenými daty pøenášen      
i provozní deník stanice (text pøijatých i odeslaných SMS vèetnì 
telefonních èísel odesílatelù i adresátù, poruchové stavy, 
výpadky v externím napájení, informace o uskuteènìných 
datových pøenosech apod.).
Registrovaní uživatelé mají možnost prohlížení dat uložených    
v databázi na serveru prostøednictvím standardního webového 
prohlížeèe. Jednotliví uživatelé mají své oblasti pøístupu 
vzájemnì oddìleny.
Grafy z vybraných stanic lze zpøístupnit i neregistrovaným 
uživatelùm internetu na volnì pøístupném serveru 
www.hladiny.cz nebo je pøedávat na stránky obcí a mìst.
Základní webová obrazovka vodomìrné stanice obsahuje 
kromì statistického pøehledu (aktuální hodnota, dosažená 
maxima a minima) také grafické vyjádøení prùbìhu hladiny za 
posledních 7 dnù s podbarvením jednotlivých úrovní SPA.  
Pro podrobnìjší pøehledy lze vyvolat samostatné grafy 
jednotlivých mìøících kanálù i historické grafy za libovolný 
archivovaný mìsíc. Každý graf je doplnìn o tabulku hodnot.
Speciální webová stránka zobrazuje mìsíèní tabulky 
statistických hodnot (denní minima a maxima, proteklé objemy).
Data z databáze na serveru lze exportovat z internetu rovnou do 
programù Microsoft Excel nebo MOST k dalšímu zpracování.
Po dosažení mezní mìøené hodnoty  mùže stanice, vedle odeslání 
varovných SMS, uskuteènit i mimoøádný datový  pøenos na server.

Cena za sestavu lokální varovné vodomìrné stanice se pohybuje 
podle typu snímaèe a zpùsobu externího napájení okolo 45.000,- Kè 
bez DPH. Pøíplatek za srážkomìr èiní 13.600,- Kè. Samostatná 
srážkomìrná stanice stojí 33.200,- Kè bez DPH.

Server a jeho programové vybavení není nutno poøizovat, protože 
výrobce stanic poskytuje za poplatek od 30,- Kè /mìsíc /stanici 
pronájem prostoru na vlastním zabezpeèeném serveru i všechny 
služby s tím spojené (datahosting, grafy na www.hladiny.cz apod).

Provozní náklady na GPRS datové služby se u pøedplacených 
SIM karet pohybují okolo 1,- Kè / den / stanici. U tarifních SIM karet 
jsou tyto náklady zhruba polovièní (bez tarifních plateb).

      

Pøenos zmìøených hodnot na server a jejich vizualizace - Datahosting

Pøenosy a vizualizace dat Varovný systém SMS zpráv

Poøizovací a provozní náklady

HW

SWwww

FIEDLER-MÁGR elektronika pro ekologii
Grünwaldova 18, 370 01  Èeské Budìjovice

tel.: 420/386 358 274, http://www.fiedler-magr.cz 

Varovací protipovodòový systém

n Aktivace systému varovných SMS zpráv po dosažení 
pøednastavené výšky hladiny. Možnost souèasného nastavení 
nìkolika rùzných limitních hladin.

n Rychlé stoupání vodní hladiny mùže vyvolat odeslání varovné 
SMS ještì pøed dosažením limitní úrovnì (gradientní alarm). 

n Po pøipojení srážkomìru lze aktivovat varovné SMS  také 
pøívalovým nebo dlouhotrvajícím deštìm.

n Nastavitelná hystereze a èasová podmínka trvání limitní 
hodnoty zabraòují falešným alarmùm.  

n Automatické rozesílání varovných SMS na 15 telefonních èísel. 
Adresáty lze sdružovat do skupin. 

n Vedle mobilních telefonù lze varovné zprávy zasílat i na            
e-mailové adresy nebo na elektronická signalizaèní zaøízení.

n Do textu varovné zprávy mùže stanice vložit aktuální hodnoty . 
n Zabudovaná autodiagnostika stavu stanice upozorní SMS 

zprávou na nízké napìtí napájecího akumulátoru, výpadek èi 
obnovu sí�ového napájecího napìtí, pokles kreditu pøedplacené 
SIM karty pod nastavenou hodnotu, poruchu pøipojeného 
hladinového snímaèe a pod.

n Stanice odešle informativní SMS jako odpovìï na dotazovou 
SMS oprávnìného uživatele systému nebo pravidelnì v 
nastavený èas. Vlastní systémový èas jednotky je synchronizován 
podle èasového serveru z internetu.  

n Obsah automaticky odesílané infornativní SMS lze pøedem 
sestavit (aktuální hodnoty, dosažená maxima èi minima, trend 
poklesu nebo stoupání, proteklé objemy, ...).

Varovné SMS

Seznam až 15-ti
telefon. èísel

v jedné stanici

Dotazové SMS
Informativní SMS

Kombinovaná vodomìrná 
a srážkomìrná stanice

Srážkomìr

Servery
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Mobilní
pøístup

ke grafùm
v terénu

SMS
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Ultrazvukový
nebo ponorný
tlakový snímaè
hladiny

Pøístupy ke grafùm pro
veøejnost a povodòové
komise 

Pøístup správce
stanice k databázi
zmìøených hodnot,
parametrizace stanic

Samostatné
srážkomìrné
stanice

Poèet stanic
v systému
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Pøíjem dat ze stanic,
správa databáze,
poskytování dat
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https://stanice.fiedler-magr.cz

www.hladiny.cz

Internet

GSM sí� - operátor B

GSM sí� - operátor A P AA N-

A N-P B

Ultrazvukový
nebo ponorný
tlakový snímaè
hladiny


