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Rozdział 1

Bezpieczeństwo

Transport i przechowywanie
• Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia opiera się na właściwym transporcie, fachowym przecho-

wywaniu i montażu, jak również uważnej obsłudze i właściwym utrzymaniu.

• Podczas transportu ModCom W2 musi być chroniony przed uderzeniami mechanicznymi i drganiami.
Należy zagwarantować również ochronę przed wodą (deszcz) i niedopuszczalnymi temperaturami
(patrz dane techniczne).

Naprawy
Naprawy przy urządzeniu mogą być podejmowane tylko przez serwis firmy Atrem S.A. oraz warsztaty
naprawcze, które zostały dopuszczone przez firmę Atrem S.A.

Dyrektywa WEE2002/96/EG
• Utylizować opakowania i produkt na końcu okresu użytkowania w odpowiedniej firmie zajmującej

się utylizacją.

• Nie wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami.

• Nie palić produktu.

Koszty eksploatacji urządzenia.
Do prawidłowej eksploatacji modemu wymagana jest karta SIM i powiązane z nią usługi udostępniane
przez operatora sieci komórkowej. W zależności od rodzaju umowy zawartej przez użytkownika urządze-
nia Modcom W2 z operatorem sieci komórkowej i w zależności od sposobu konfiguracji urządzenia, z tytułu
transmisji danych, restartu urządzenia i związanego z tym otwierania nowych pakietów danych, wysyłania
SMSów, operator telefonii komórkowej może naliczać opłaty. Producent urządzenia nie ponosi odpowie-
dzialności za żadne koszty związane z eksploatacją modemu.
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Rozdział 2

Wprowadzenie

Modem ModComW2 przeznaczony jest w szczególności dla systemów automatyki i telemetrii. Znajduje
swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba transmisji danych z wykorzystaniem technolo-
gii sieci komórkowej. Zaimplementowane mechanizmy kontroli połączeń GPRS pozwala na podniesienie
pewności połączenia przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów w stosunku do modemów GSM. In-
teligentne mechanizmy wykrywania ciągłości transmisji i utrzymania sesji w sieci GPRS w znaczny sposób
podnoszą zapewnienie dostępu zdalnego do monitorowanych obiektów. Szczególny nacisk na zmniejszenie
zużycia energii predysponuje urządzenie również do systemów zasilanych z ogniw słonecznych.

Rysunek 2.1: Widok modemu.
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Główne właściwości modemu ModCom W2
• Montaż na szynie DIN

• Szeroki zakres zasilania

• Interfejs komunikacyjny RS232 i RS485

• Interfejs komunikacyjny USB 1.0

• Interfejs komunikacyjny Ethernet 10Mps

• Transmisja GPRS/EDGE/HSDPA w pasmach 900/2100 MHz

• Protokoły komunikacyjne UDP, TCP, ICMP

• Zablokowany tryb komutowany GSM (CSD)

• Wewnętrzne podtrzymanie bateryjne do 15min

• Powiadomienie SMS o zaniku zasilania

• 4 x wejścia sygnalizacyjne

• Praca z kartą PIN’ową lub bezPIN’ową

• Konfiguracja zdalna i lokalna w tym za pomocą rejestrów ModBus

• Zwarta i kompaktowa obudowa

• Możliwość zdalnego odczytu parametrów pracy modemu m.in. jakości sygnału radiowego, numeru
stacji bazowej

• Sygnalizacja optyczna stanu pracy

• Sygnalizacja optyczna ruchu na RS232/RS485 (Rx, Tx)

• Wbudowana magistrala do modułów rozszerzeń (AtrBus2.0)
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Rozdział 3

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Tabela 3.1: Dane mechaniczne

Właściwość Dane
Wymiary Modcom W2 szer./wys./głęb. [mm] 22,5 x 110,5 x 110,5
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C +55°C
Temperatura przechowywania -25°C +70°C

Montaż na montaż na szynę DIN TS35.

Dane elektryczne

Tabela 3.2: Dane elektryczne

Właściwość Dane
Układ zasilania

Napięcie zasilania 9VDC..26VDC
Moc średnia
- stan czuwania bez załączonego portu ethernet 0,6W
- stan czuwania z załączonym portem ethernet 1.8W
- transmisja danych bez załączonego portu ethernet 1,5W
- transmisja danych z załączonym portem ethernet 2,6W
- maksymalnie 3W

Interfejsy
Gniazdo zasilania złącze śrubowe 1,5mm2
Łącze szeregowe RS232, złącze śrubowe 1,5mm2,

RxD, TxD, DCD
Magistrala szeregowa RS485, złącze śrubowe 1,5mm2, A-

,B+
Gniazdo antenowe SMA
Gniazdo na kartę karta SIM 1.8V/3V
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Budowa modemu
Modcom W2 jest przeznaczony do montażu na szynie nośnej 35mm.

Elementy składowe modemu:

• Moduł firmy Sierra Wireless 2G/3G SL8082 lub jego odpowiednik

– Transmisja w zakresie GSM/GPRS/EDGE/HSDPA

– Pasmo 3G: 900/2100 MHz

– Pasmo 2G: 850/900/1800/1900 MHz

• Mikrokontroler

• Port transmisji szeregowej RS232/RS485

• Bateryjnie podtrzymywane zasilanie po utracie zasilania zewnętrznego (do 15 minut)

• Złącza do podłączenia zasilania, portów transmisji szeregowej oraz wejść binarnych

Instalacja karty SIM
Modcom W2 jest wyposażony w podwójne złącze karty SIM jednak tylko jedno gniazdo jest obsługiwane
przez urządzenie. Kartę SIM należy zainstalować zgodnie z instrukcją na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1: Instalacja karty SIM.
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Złącza

Rysunek 3.2: Złącza modemu.

Opis złącz modemu:

• Złącze RS232 - złącza szeregowe RS232 i RS485 stanowią w modemie jeden logiczny port i nie
mogą być używane niezależnie. Transmisja nadawana przez modem na złączu szeregowym widoczna
jest zarówno na złączu RS232 jak i RS485. Sygnały Rx złącza RS323 i Rx RS485 są sumowane.

• Zasilanie i RS485 - zasilanie i złącze RS485 modemu zgodnie z opisem na rysunku 3.2.

• Złącza wejść binarnych - złącza wejść binarnych modemu przystosowane do odczytu styków bez
napięciowych.
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Sygnalizacje

Rysunek 3.3: Panel sygnalizacyjny.

• Zasilania modułu MODCOM – zielona lampka w lewym górnym rogu:

– Lampka wygaszona – moduł uśpiony

– Lampka zapalona na stałe – zasilany z napięciem zewnetrznym

– Lampka pulsuje – moduł zasilony z wewnętrznego akumulatora lub ze złącza USB

• Rx, Tx – transmisja na porcie RS232/RS485

• ATRBUS - sygnał zarezerwowany

• LINK - Nawiązane połączenie 2G/3G

• 3G - sygnalizacja połączenie 3G

• GSM – stan pracy modułu GSM/2G/3G:

– Lampka wygaszona – moduł nie pracuje

– Lampka zapalona na stałe – moduł załączony ale niezarejestrowany w sieci GSM

– Lampka mruga wolno (załączona przez 0.2s wyłączona 2s) – moduł załączony, zarejestro-
wany w sieci GSM

• Didgital inputs - stan bezpotencjałowych wejść binarnych IN1, IN2, IN3 i IN4. Lampka zapalona
oznacza zwarte wejście, lampka zgaszona oznacza rozwarte wejście.
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Rozdział 4

Konfiguracja

Wymagania
Do skonfigurowania modemu konieczna jest:

• Karta SIM zabezpieczona lub nie kodem PIN, z uaktywnioną transmisją danych 2G/3G

• Do skonfigurowania trybu 2G/3G potrzebne są informacje dotyczące APN: nazwa APN, użytkownik
i hasło dostępu

• Do skonfigurowania opcjonalnego sprawdzania łączności w trybie 2G/3G należy znać adres IP ser-
wera, którego dostępność w sieci powinna być kontrolowana w celu sprawdzania łączności

Konfiguracja za pomocą programu ModCom W2 2.04 PL
Podstawowe własności programu ModCom:

• Ułatwienie konfiguracji modemu przez zgrupowanie parametrów w zakładki

• Zapis zdefiniowanych parametrów konfiguracji modemu do pliku

• Lokalna i zdalna diagnostyka modemu

W dole okna programu konfiguracyjnego znajdują się przyciski, których funkcja jest następująca:

• Zapis zakł. - Zapis do urządzenia parametrów bieżącej zakładki

• Zapis. - Zapis do urządzenia wszystkich parametrów ze wszystkich zakładek

• Odczyt zakł. - Odczyt z urządzenia parametrów bieżącej zakładki

• Odczyt. - Odczyt z urządzenia wszystkich parametrów ze wszystkich zakładek

• Stop - przerwanie procedury komunikacji

Zakładka Łącze
Zapis i odczyt konfiguracji oraz diagnostykę modemu można przeprowadzić lokalnie za pomocą złącza
USB micro, złącza szeregowego RS232/RS485 jak i zdalnie. Skonfigurowany i zalogowany do sieci modem
posiada osobny port IP do zdalnego odczytu i zapisu konfiguracji oraz do diagnostyki.
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Rysunek 4.1: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom W2. Zakładka Łącze.

W zakładce Łącze do wyboru są trzy typy połączenia z urządzeniem Modcom W1:

• USB - konfiguracja, diagnostyka oraz tymczasowe zasilanie ze złącza USB. Obecnie obsługa tego
typu konfiguracji jest dostępna z systemu operacyjnego Windows XP i niektórych komputerów z
Windows 7.

• Port szeregowy - konfiguracja przez złącze szeregowe RS232/RS485. Fabryczne parametry trans-
misji to 9600N81. Po wybraniu złącza szeregowego jako linku do modemu należy z listy ustawić
dostępny port szeregowy i jego parametry.

• Sieć IP - adres IP karty modemu oraz port konfiguracyjny (zakładka APN, Port do programowania).
Ta opcja służy do konfiguracji i diagnostyki modemu już zalogowanego do APN. Program konfigu-
racyjny komunikuje się z modemem w sieci IP tylko z użyciem protokołu UDP więc aby korzystać z
tego trybu zdalnej konfiguracji należy ustawić port do programowania modemu w tryb UDP.

Na zakładce znajdują się też narzędzia do wymiany oprogramowania modemu. W celu otrzymania
najnowszego oprogramowania i instrukcji jego ładowania do urządzenia należy skontaktować się z produ-
centem.
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Rysunek 4.2: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka APN.

Zakładka APN
Na zakładce znajdują się parametry zakresu konfiguracji modemu 2G/3G oraz proste narzędzie do diagno-
styki modemu.

Podstawowa konfiguracja
• PIN - kon PIN karty sim

• Pokaż PIN - zaznaczenie opcji umożliwia wyświetlenie kodu PIN. Domyślnie kod PIN jest zama-
skowany gwiazdkami.

• Blokada odczytu - załączenie opcji uniemożliwi odczytanie z modemu kodu PIN, i danych dotyczą-
cych APN. Próba odczytu zakończy się wysłaniem przez urządzenie zerowego kodu PIN i pustych
ciągów znaków. Domyślnie opcja jest wyłączona.

• APN, UŻYTKOWNIK, HASŁO - Dane dotyczące APN.

• Pokaż hasło - Opcja umożliwia podgląd hasła. Domyślnie hasło jest zamaskowane.

• ADR. MODBUS - Adres modbusowy Modcom W2 używany przy konfiguracji i zdalnym odczycie
parametrów.

• Odpowiedź modemu na linku łącza szeregowego - Modcom W2 może być odpytywany z innego
portu IP niż port szeregowy. Umożliwia to zdalny monitoring lub przeładowanie programu niezależne
od odpytywania urządzeń połączonych do portu szeregowego modemu. Jednak istniej możliwość
komunikacji z modemem za pomocą tego samego portu IP co port szeregowy. W tym celu należy
zaznaczyć tę opcję.

• Port łącza szeregowego - numer portu IP dla komunikacji z portem szeregowym dla transmisji
UDP/TCP.
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Rysunek 4.3: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka Klient.

• Port do programowania - numer portu IP do zdalnej konfiguracji i diagnostyki.

Status modemu
Sekcja okna zawiera przycisk do odczytu statusu modemu: m.in. zasięgu, adresu IP oraz numeru stacji
bazowej.

Zakładka Klient
Modcom W2 umożliwia przekierowanie danych z portu szeregowego do węzłów w sieci IP. Urządzenie jest
wtedy klientem TCP lub UDP. Modem umożliwia zdefiniowanie 10 docelowych adresów IP. Przekierowa-
nie pakietów odbywa się na podstawie adresu w ramce przychodzącej do modemu od strony łącza szerego-
wego RS232 / RS485. Tryb pracy Klient jest przeznaczony tylko do protokołów transmisji typu pytanie -
odpowiedź (n. Modbus). Definiowanie tablicy przekierowań odbywa się w opisanych niżej kolumnach.

• Protokół - Lista wyboru. Zdefiniowane zostały dwa protokoły transmisji Modbus i Gazmodem. Ist-
nieje jednak możliwość określenia we własnym zakresie praktycznie dowolnego protokołu transmisji
(opcja Inny) pod warunkiem, że jest stała i wiadoma pozycja adresu urządzenia docelowego w ramce
oraz typ adresu jest bajtowy lub dwubajtowy. Wybranie opcji Domyślny spowoduje przesłanie ramek
zapytań, które nie zostały znalezione w definicji innych kierunków na podany adres IP i port.

• Adres - adres urządzenia docelowego poszukiwany w ramce zapytania od strony łącza szeregowego
RS232 / RS485

• Pozycja - numer pierwszego bajtu adresu w ramce zapytania licząc id 0

• Typ - typ adresu (lista wyboru): U8 (1 bajt), U16HL (2 bajty w kolejności starszy młodszy), U16LH
(2 bajty w kolejności młodszy starszy)
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• Łącze - lista wyboru typu połączenia: UDP lub TCP

• Adres IP - docelowy adres IP

• Port - docelowy port
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Rysunek 4.4: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka Łącze szeregowe.

Zakładka Łącze szeregowe
Zakładka umożliwia zmianę parametrów łącza szeregowego modemu. Przycisk Zmień wykonuje natych-
miastową zmianę parametrów portu szeregowego jednak nie zapisuje zmienionych parametrów w konfigu-
racji modemu. Aby zapisać nowa konfigurację należy nacisnąć przycisk Zapis zakł..

Modcom W2 posiada opcję budzenia i usypiania urządzeń bateryjnych poprzez zmianę stanu sygnału
DCD łącza szeregowego. Domyślnie parametry są ustawione na 0 co powoduje utrzymywanie sygnału DCD
w stanie aktywnym. Parametry można ustawić np. na 1 i 30 (odpowiednio dla Opóźn. DCD i Opóźni wył.
DCD) i wówczas po nadejściu ramki zapytania do urządzenia, modem przestawi DCD w stan aktywny,
odczeka 1 sekundę na obudzenie się urządzenia i wyśle ramkę zapytania do odpytywanego urządzania.
Po wysłaniu ramki zapytania odczeka 30s (w tym czasie urządzenie wysyła odpowiedź na zapytanie) i
przełącza DCD w stan nieaktywny usypiając urządzenie bateryjne.
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Rysunek 4.5: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka SMS.

Zakładka SMS
Modcom W2 może zostać skonfigurowany do wysyłania wiadomości SMS od zdarzeń związanych z wej-
ściami binarnymi i od wartości od 1 do 10 zapisanych do rejestru modbusowego %MW436. Treść SMSów
może zostać skonfigurowana w zakładce SMS. Numery telefonów na które wysyłane są SMSy i nazwę
lokalizacji należy zdefiniować w zakładce zasianie. W zakładce zasilanie należy też załączyć możliwość
wysyłania SMSów.
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Rysunek 4.6: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka Ethernet.

Zakładka Ethernet
Zakładka Ethernet umożliwia ustawianie opcji związanych ze złączem sieciowym modemu. Nie należy
załączać łącza Ethernet bez potrzeby jego rzeczywistego użycia z powodu kilkukrotnego wzrostu prądu
zasilania modemu, a co za tym idzie też wzrostu temperatury pracy. Modem może działać jako Gateway dla
lokalnej sieci ale może też przekierować komunikację z portów IP modemu do urządzeń w sieci lokalnej.
W tym celu należy załączyć opcję Port forwarding i powiązać numer portu modemu z adresem IP i portem
w sieci lokalnej. Zaleca się tworzenie lokalnej sieci w oparciu o switche przemysłowe.
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Rysunek 4.7: Widok panelu programu konfiguracyjnego ModCom. Zakładka Zasilanie.

Zakładka Zasilanie

Kontrola połączenia

• Zał. restartu - czas w minutach, po którym, w przypadku braku łączności, moduł GSM zostanie zre-
startowany. Obecnie jedynym niezawodnym sposobem sprawdzenia łączności jest pingowanie adresu
IP.

• Ping-owanie - adres IP do sprawdzania łączności.

• Restart bezwzględny co - czas w godzinach, co który modem się zrestartuje bez względu na to czy
komunikacja działa czy nie.

• Czas wyłączenia modułu GSM podczas restartu - czas na zresetowanie parametrów łącza z mo-
demem od strony operatora GSM. Czas trudny do określenia. Zależy od operatora sieci. Zbyt krótki
czas restartu powoduje, że łącze dalej nie jest sprawne po restarcie.

Kontrola zasilania

• Nazwa stacji - opis lokalizacji modemu

• Opóźnienie wyłączenia - czas pracy modemu po zaniku zasilania zewnętrznego. Praca na wewnętrz-
nym akumulatorze po zaniku zasilania zewnętrznego umożliwia wykrycie tego typu zdarzenia przez
system telemetrii lub wysłanie SMSa przez modem.

• Wysłanie SMS - załączenie wysyłania SMSów.

• Minimalne napięcie - Wartość napięcia poniżej, którego następuje wysłanie SMSa z powiadomie-
niem. Hsitereza jest zdefiniowana na sztywno i wynosi +/- 1V.
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• Opóźnienie - opóźnienie wysłania SMSa. Jeśli napięcie zasilania powróci przed upływem tego czasu
SMS nie zostanie wysłany.

• Nr telefonu #1,#2,#3 - numery telefonów pod które mają być wysyłane SMSy.

Zakładka LOG
Zakładka LOG służy do wyświetlania Logów programu konfiguracyjnego ale także, przy podłączeniu mo-
demu złączem USB, do wyświetlania bieżących logów modemu.

Zapis i odczyt parametrów z pliku
W menu plik znajdują się opcje zapisu i odczytu parametrów urządzenia z danej lokalizacji do pliku. Plik
konfiguracyjny jest kompatyblilny w dół z plikiem konfiguracyjnym modemu Modcom W1.
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Rozdział 5

Użytkowanie

Informacje ogólne dotyczące zasięgu
Niezawodność transmisji 2G/3G jest uzależniona od następujących czynników:

• Odległość od stacji bazowej - im antena modemu umieszczona jest bliżej stacji bazowej, tym trans-
misja radiowa jest narażona na mniejsze zakłócenia. Jednak należy pamiętać, że na jakość transmisji
negatywnie wpływa także obecność różnego rodzaju przeszkód terenowych (generowanie odbić sy-
gnału radiowego).

• Zamontowanie anteny - najlepsze efekty daje wyprowadzenie anteny na zewnątrz budynku, a je-
śli nie ma takiej możliwości należy unikać montowania anteny w pobliżu stalowych konstrukcji, a
szczególnie wewnątrz metalowych skrzynek często stosowanych w automatyce i telemetrii.

• Sprawdzanie zasięgu - podczas szukania odpowiedniego miejsca dla anteny należy sprawdzać za-
sięg (jest to wartość od 0 do 31 mówiąca o jakości transmisji radiowej pomiędzy modemem a stacją
bazową). Orientacyjne przedziały tego parametru:

– od 1 do 4 - bardzo słaby zasięg. Możliwe przerwy w transmisji.

– od 5 do 8 - słaby zasięg. Najlepiej poszukać innego miejsca dla anteny lub wymienić antenę
na kierunkową. Transmisja 2G/3G może nie działać przy przesyłaniu większych ilości danych
(dłuższe ramki). Istnieją jednak lokalizacje, z których transmisja przebiega bez problemu przy
tak słabym zasięgu, zatem decyzja należy do użytkownika modemu i jego oceny.

– od 9 do 14 - dobry zasięg. Można się zastanowić nad znalezieniem innego miejsca dla anteny.

– od 15 do 31 - bardzo dobry zasięg. Transmisja powinna przebiegać bez problemu.

– 99 - zasięg nie został określony

Sposoby odczytu zasięgu zależą są opisane w rozdziale 4 na stronie 14.

Dostępność usług GSM
Należy pamiętać, że moduł GSM służy tylko do połączenia ze stacją bazową, administrowaną przez ope-
ratora GSM. Od operatora zależy czy usługa, z której chcemy korzystać będzie aktywna. Uwaga dotyczy
transmisji 2G/3G i komunikatów SMS. Usługa GPRS może być czasowo niedostępna na pewnym obszarze,
natomiast komunikaty SMS nie mają gwarantowanego czasu dojścia do adresata, a doświadczenie pokazu-
je, że czasem wcale nie dochodzą.
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Rozdział 6

Telemetria

Lista rejestrów modbus RTU (holding registers).

Tabela 6.1: Rejestry modbus modemu.

Rejestr Odczyt Zapis Typ
2 Stan wejść binarnych Nie uint16
411 Zasięg modemu:

wartość od 0 (b.słaby) do 31 (b.dobry)
lub 99 - nieokreślony

Nie uint16

413 Napięcie zasilania [V] Nie uint16
431 Adres IP (1) Nie uint16
432 Adres IP (2) Nie uint16
433 Adres IP (3) Nie uint16
434 Adres IP (4) Nie uint16
442 Temperatura modemu Nie uint16
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