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Legenda do użytych w tekście oznaczeń:  

 

Znak oznaczający, że zamieszczona uwaga ma wpływ na bezpieczeństwo. 

 

 

Znak oznaczający, że zamieszczona informacja dotyczy cech użytkowych 
urządzenia TelCorr. 

 

1. Bezpieczeństwo  

1.1 Instrukcja bezpieczeństwa 

 

Poniższe zasady bezpieczeństwa podane są w celu uniknięcia wypadku, 
uszkodzenia produktu oraz podłączonych do niego obiektów i urządzeń. 
Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi, a w 
szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować tylko 
zgodnie z przeznaczeniem i przy uwzględnieniu zasad i wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji. 

 

1.1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 

• Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie z przeznaczeniem podanym przez 

wytwórcę. 

• Modyfikacje urządzenia oraz stosowanie części zamiennych i akcesoriów, które nie są 

zalecane przez producenta mogą być przyczyną wypadku, uszkodzenia produktu oraz 

podłączonych do niego obiektów i urządzeń. 

• Niniejsza instrukcja obsługi powinna być przechowywana w pobliżu urządzenia i dostępna 

dla wszystkich jego użytkowników. 

1.1.2 Przechowywanie i transport 

• Prawidłową, bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia gwarantuje przechowywanie i 

transport urządzenia we właściwych warunkach. 

• Podczas transportu urządzenie musi być chronione przed nadmiernymi przeciążeniami i 

drganiami. Należy również zagwarantować ochronę przed wodą (np. deszcz) i 

niedopuszczalnymi temperaturami. 

1.1.3 Montaż i uruchomienie 

• Instalacja oraz czynności obsługowe urządzenia powinny być wykonywane tylko przez 

wykwalifikowany personel. Instalatorzy oraz operatorzy powinni być zaznajomieni z 

niniejszą instrukcją obsługi oraz posiadać niezbędną wiedzę z zakresu ochrony katodowej 

oraz instalacji elektrycznych. 

• Parametry sygnałów podłączonych do wejść pomiarowych oraz cyfrowych nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w niniejszej instrukcji. 
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• Obciążenie styków niskoprądowych i wysokoprądowych nie powinno przekraczać wartości 

dopuszczalnych określonych w niniejszej instrukcji. 

• W obwodach zasilania sieciowego oraz dodatkowego akumulatora powinny być 

zastosowane zewnętrzne zabezpieczenia nadprądowe o szybkiej charakterystyce 

wyłączania. 

• W obwodach pomiarowych należy zastosować zewnętrzne zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe dobrane odpowiednio do zakresu pomiarowego. 

1.1.4 Naprawy 

• Wszelkie naprawy i prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis Atrem 

S.A. oraz warsztaty naprawcze upoważnione przez Atrem S.A. 

• Wykonywanie napraw samodzielnie lub przez nieupoważniony przez Atrem S.A. warsztat 

naprawczy może prowadzić do wypadku, uszkodzenia produktu oraz podłączonych do 

niego obiektów i urządzeń, zarówno podczas naprawy, jak i późniejszej eksploatacji. 

• Uszkodzone/brakujące podzespoły i części muszą być zastąpione/uzupełnione częściami z 

przynależnej listy części zamiennych. 

1.1.5 Demontaż i złomowanie 

• Zgodnie z dyrektywą WEE2002/96/EG utylizować opakowania i produkt na końcu okresu 

użytkowania w odpowiedniej firmie zajmującej się utylizacją. 

• Opakowanie urządzenia nadaje się do ponownego użytku. 

• Śruby i złączki zatrzaskowe pozwalają na łatwe rozebranie urządzenia na części 

składowe, które można przeznaczyć do powtórnego użycia lub utylizacji zgodnie z 

lokalnymi przepisami albo zwrócić je do wytwórcy. 

1.2 Deklaracja zgodności CE 

Firma Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach ul. Czołgowa 4 62-002 Suchy Las deklaruje, że 

produkt TelCorr jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami: 

• 2006/95/WE (Dyrektywa LVD) 

• 2004/108/WE (Dyrektywa EMC) 

• 1999/5/WE (Dyrektywa RTTE) 

  



TelCorr4 – dane techniczno-ruchowe 

10/81 

 

2 Wprowadzenie  

2.1 Widok 

 

Rysunek 2-1: Widok stacjonarnego modułu telemetrycznego TelCorr 
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Rysunek 2-2: Widok wspornika anteny do modułu telemetrycznego TelCorr 
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2.2 Przeznaczenie 

TelCorr jest urządzeniem pomiarowym dedykowanym do wykorzystania w systemach 

monitoringu ochrony katodowej rurociągów i innych podziemnych konstrukcji stalowych. 

Głównym zadaniem urządzenia jest wykonywanie pomiarów w punkcie, w którym jest na stałe 

zamontowane oraz przesyłanie wyników poprzez sieć GSM do serwera gromadzącego dane. 

Wbudowane wejście cyfrowe umożliwia np. sygnalizację otwarcia drzwi szafy telemetrii 

lub zliczanie impulsów z licznika energii elektrycznej. Urządzenie ponadto wyposażone jest w 

trzy wyjścia stykowe przekaźników. Dwa przekaźniki niskoprądowe mogą być wykorzystane do 

załączania/rozłączania obwodu płytki symulującej defekt, a styk wysokoprądowy trzeciego 

przekaźnika do załączania stycznika obwodu polaryzującego. Sterowanie stykami może być 

wykonywanie zdalnie poprzez modem GSM. 

TelCorr może zostać z powodzeniem wykorzystany do monitorowania parametrów pracy 

stacji ochrony katodowej oraz stacji drenażu nie posiadających własnych układów zdalnego 

pomiaru. Kolejne możliwe zastosowania to pomiar potencjałów w słupkach pomiarowych, w 

pobliżu rur osłonowych lub złącz izolujących oraz pomiar prądu i potencjału odłączeniowego 

płytki symulującej defekt. Urządzenie posiada odbiornik GPS zapewniający synchronizację 

aktualnego czasu. Synchronizacja czasu jest zgodna ze stacjami MSOK-02. Zasilanie bateryjne 

zapewnia dodatkowe zabezpieczenie w przypadku braku zasilania zewnętrznego.  

W urządzeniu zaimplementowano funkcje wykonywania różnego rodzaju pomiarów: 

• Pomiar wartości chwilowej DC i 50Hz 

• Pomiar potencjałów załączeniowego i wyłączeniowego 

• Rejestracja DC i 50Hz 

• Pomiar korelacyjny 

2.3 Właściwości 

Urządzenie jest w znacznej części zgodne funkcjonalnie z poprzednią wersją urządzenia 

t.j. TelCorr3. Natomiast posiada precyzyjniejsze moduły pomiarowe z izolacją galwaniczną. 

2.3.1 Cechy główne 

• Łatwa instalacja 

• Szybkie uruchamianie 

• Przejrzysta konfiguracja 

• Duże możliwości pomiarowe zapewniające szeroki zakres zastosowań 

• Wbudowane cyfrowe mechanizmy obróbki danych 

• Zwarta i solidna konstrukcja 

2.3.2 Właściwości funkcjonalne 

• Łatwa obsługa 

• Szeroki zakres konfiguracji 

• Zdalny odczyt wyników pomiarów 

• Zdalna konfiguracja i kontrola pracy urządzenia 

• Lokalna sygnalizacja pracy 

• Standardowy protokół zapewniający bezbłędną i efektywną komunikację zdalną 

• Port RS485 i USB z obsługą protokołu ModBus zapewniający komunikację lokalną 
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• Odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne 

• Przemysłowy zakres temperatur pracy 

2.3.3 Wyposażenie 

• Moduł telemetryczny TelCorr4 

• Antena GSM 

• Antena GPS 

• Zestaw do montażu w słupku lub zestaw do montażu w szafce 

• Program do konfiguracji urządzenia 

3 Instalacja  

 

Instalacja oraz czynności obsługowe urządzenia powinny być wykonywane tylko 
przez wykwalifikowany personel. Instalatorzy oraz operatorzy powinni być 
zaznajomieni z niniejszą instrukcją obsługi oraz posiadać niezbędną wiedzę z 
zakresu ochrony katodowej oraz instalacji elektrycznych. 

 

3.1 Ostrzeżenie 

• Parametry sygnałów podłączonych do wejść pomiarowych oraz cyfrowych nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w niniejszej instrukcji (patrz Dane 

elektryczne) 

• Obciążenie styków niskoprądowych nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych 

określonych w niniejszej instrukcji (patrz Dane elektryczne) 

• W obwodach zasilania sieciowego powinny być zastosowane zewnętrzne zabezpieczenia 

nadprądowe o szybkiej charakterystyce wyłączania i znamionowym prądzie nie większym 

niż 0,5A 

• W obwodach pomiarowych należy zastosować zewnętrzne zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe dobrane odpowiednio do zakresu pomiarowego. 

• Moduł telemetryczny TelCorr nie może być narażony na nadmierne przeciążenia lub 

drgania. Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone ciągle 

lub okresowo na czynniki mechaniczne mogące niekorzystnie wpływać na jego działanie. 

• Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których mogą wystąpić wycieki cieczy 

lub znaczna kondensacja. Miejsce montażu powinno być zabezpieczone przed możliwością 

zalania wodą. 

• Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego. 

• Nie należy instalować urządzenia w środowisku zawierającym gazy agresywne. 
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3.2 Instrukcja instalacji 

Prawidłowy montaż powinien zapewniać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz 

ergonomiczny dostęp do urządzenia. Urządzenie może być zamontowane na standardowej szynie 

DIN 35mm lub w słupku pomiarowym o minimalnej wewnętrznej średnicy 85mm(patrz Dane 

mechaniczne). Przed instalacją, urządzenie powinno mieć wprowadzoną konfigurację modułu 

GSM oraz zamontowaną kartę SIM. Przed zamontowaniem karty SIM należy wprowadzić PIN karty 

oraz konfigurację połączenia UDP do urządzenia. (patrz Konfiguracja zadań i modemu) 

 
Nieprawidłowo wprowadzony kod PIN doprowadzi do zablokowania karty SIM 

 

Kartę SIM montujemy po zdjęciu dolnej pokrywy urządzenia. Poniżej przedstawiono opis 

zewnętrznych złącz urządzenia oraz opis miejsca montażu karty SIM 

 

Rysunek 3-1: Położenie diod sygnalizacyjnych 

 

Rysunek 3-2: Złącza do kart mikro SIM 

Diody sygnalizacyjne 

Karta mikro SIM złącze 1 

Karta mikro SIM złącze  2 



                                                                                TelCorr4 – dane techniczno-ruchowe 

 

 

15/81 

 

 

Rysunek 3-3: Opis zewnętrznych złączy 

Antena GPS 

Antena GSM 

Styki przekaźnika wysokoprądowego 

Kanał pomiarowy 10V A i 10V B  

Kanał pomiarowy 50V (500V) 

Kanał pomiarowy 5mA i 60mV (100mV) 

RS485, wejścia cyfrowe  

 Zasilanie DC 12-24V 

Pokrywa kart SIM i baterii 

  Styki przekaźników PK A i PK B  

Miejsce przykręcenia uchwytów do szyny DIN 

Port USB 
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3.2.1 Montaż w szafce 

1) Dołączyć, poprzez przykręcenie, złącze dostarczonej anteny GSM do gniazda anteny GSM. 

 

Dla zapewnienia możliwości transmisji danych poprzez sieć GSM antena GSM 
powinna być zamontowana poza zamkniętymi konstrukcjami stalowymi. Jeżeli 
szafka instalacyjna wykonana jest z metalu należy zamontować antenę na 
zewnątrz szafki wykorzystując dołączany do urządzenia dławik. 

 

2) Dołączyć, poprzez przykręcenie, złącze dostarczonej anteny GPS do gniazda anteny GPS. 

 

Dla zapewnienia możliwości synchronizacji czasu na podstawie systemu GPS 
antena GPS powinna być zamontowana poza zamkniętymi konstrukcjami 
stalowymi. Jeżeli szafka instalacyjna wykonana jest z metalu należy zamontować 
antenę na zewnątrz szafki wykorzystując dołączany do urządzenia dławik. Antena 
GPS powinna być zamontowana w takiej pozycji, aby jej płaska powierzchnia 
była skierowana ku niebu. 
 

 

3) Zamontować urządzenie na szynie DIN za pomocą zintegrowanego uchwytu. 

4) Podłączyć przewody pomiarowe oraz ewentualne dodatkowe obwody 

wejściowe/wyjściowe za pomocą przewodów zakończonych końcówkami kablowymi (patrz  

Rysunek 3-3) 

 

Parametry sygnałów podłączonych do wejść pomiarowych oraz cyfrowych, a także 

obciążenie styków niskoprądowego i wysokoprądowego, nie powinny przekraczać wartości 

dopuszczalnych określonych w niniejszej instrukcji (patrz Dane elektryczne 

 

5) Podłączyć zasilanie sieciowe 12-24VDC (jeżeli jest wykorzystywane) 

 

Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię litową o dużej pojemności 
oraz szerokim zakresie temperatur pracy. Czas pracy urządzenia na pojedynczej 
baterii zależy od szeregu czynników, w szczególności od  częstości wykonywanych 
pomiarów, co bezpośrednio wpływa na ilość danych transmitowanych przez sieć 
GSM. Istnieje także możliwość wykorzystania zewnętrznego zasilacza 12-24VDC. 
System zarządzania energia˛ zapewnia automatyczne wykorzystanie 
dodatkowego źródła zasilania w przypadku jego obecności. Zanik zasilania 
sieciowego skutkuje automatycznym przełączeniem na zasilanie z wewnętrznej 
baterii co skutkuje przejściem urządzenia w tryb pracy energooszczędnej (patrz 
Algorytm pracy urządzenia) 
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Rysunek 3-4: Uchwyty montażowe do mocowania urządzenia w szafce 

3.2.2 Montaż w słupku 

1) Otworzyć słupek pomiarowy i wyciągnąć płytkę przyłączeniową. 

 

Urządzenie w wersji do montażu w słupku dostarczane jest ze stelażem oraz 
przytwierdzoną do niego anteną GSM/GPS. 

2) Przymocować stelaż z urządzeniem do płytki przyłączeniowej (patrz Rysunek 3-5: 

Przykładowy montaż urządzenia w słupku). antena GSM/GPS powinna być skierowana ku 

niebu. 
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3) Podłączyć przewody pomiarowe oraz ewentualne dodatkowe obwody 

wejściowe/wyjściowe za pomocą końcówek kablowych (patrz Rysunek 3-3: Opis 

zewnętrznych złączy) 

 

Parametry sygnałów podłączonych do wejść pomiarowych oraz cyfrowych, a także 

obciążenie styków niskoprądowego i wysokoprądowego, nie powinny przekraczać wartości 

dopuszczalnych określonych w niniejszej instrukcji (patrz Dane elektryczne). 

 

Rysunek 3-5: Przykładowy montaż urządzenia w słupku 

3.2.3 Podłączenie obwodów zewnętrznych 

Urządzenie posiada 5 kanałów pomiarowych. Kanały mają indywidualne zakresy pomiarowe 

dedykowane do mierzenia sygnałów o określonym rodzaju i wielkości. Do kanałów mogą być 

podłączone dowolne sygnały spełniające określone parametry elektryczne (patrz Dane 

elektryczne). Poniżej przedstawiono typowe zastosowanie kanałów pomiarowych: 
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• Kanał 5mA dedykowany do pomiaru prądu elektrody symulującej. 

• Kanał 60mV( oznaczenie na kablu 100mV) dedykowany do pomiaru napięcia na boczniku 

(Pośredni pomiar prądu ochrony lub drenażu). 

• Kanał 50V (oznaczenie na kablu 500V) dedykowany do pomiaru napięcia wyjściowego stacji 

ochrony katodowej lub napięcia rurociąg-torowisko w punktach drenażowych. 

• Kanały 10V1 i 10V2 (oznaczenie na kablu U10V A i U10V B) dedykowane do pomiaru 

potencjału załączeniowego i wyłączeniowego chronionej konstrukcji, rury osłonowej lub 

płytki symulującej. 

Poniżej przedstawiono schematy połączeń urządzenia TelCorr w typowych układach: 

 

Rysunek 3-6: Schemat połączeń obwodów pomiarowych w układzie z urządzeniem polaryzującym 



TelCorr4 – dane techniczno-ruchowe 

20/81 

 

 

Rysunek 3-7: Schemat połączeń obwodów pomiarowych w układzie z drenażem polaryzowanym 
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Rysunek 3-8: Schemat połączeń obwodów pomiarowych na stacji redukcyjno-pomiarowej 

 

Rysunek 3-9: Schemat połączeń obwodów pomiarowych w układzie z protektorem 
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3.3 Uruchomienie 

W celu oszczędzania energii wewnętrznej baterii od momentu wyprodukowania urządzenia do 

czasu jego pierwszego użycia znajduje się ono w trybie magazynowym. Opisana poniżej 

procedura uruchomienia ma na celu przygotowanie urządzenia do pracy oraz weryfikację 

poprawności działania kluczowych elementów urządzenia, takich jak układy pomiarowe, moduł 

GSM oraz moduł GPS. Aby wprowadzić urządzenie w tryb aktywny należy wcisnąć na krótko 

przycisk reset. Dłuższe trzymanie przycisku reset powyżej 10 s spowoduje zrestartowanie 

urządzenia. Przejście do trybu aktywnego zasygnalizowane będzie pulsowaniem zielonej diody 

statusu (Dioda 1 – patrz Tabela 4-1 Znaczenie diod LED). Do urządzenia dołączone jest 

oprogramowanie umożliwiające konfiguracje i diagnostykę urządzenia. Uruchomienie urządzenia 

sprowadza się do wykonania 4 czynności: 

• Konfiguracja zadań i harmonogramu 

• Konfiguracja modemu GSM  

• Wykonanie testu GPS  

• Wykonanie testu GSM  

 

Powyższe czynności wymagają podłączenia urządzenia do komputera i uruchomienia programu 

konfiguracyjnego.  

 

Rysunek 3-10: Wygląd okna programu TelCorr – konfiguracja 
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3.3.1 Główne okna dialogowe  programu konfiguracyjnego  

 
Rysunek 3-11 Główne okno programu  

 

Rysunek 3-12 Panel konfiguracji urządzenia 
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Rysunek 3-13 Panel testów urządzenia 

 

3.3.2 Podłączenie urządzenia 

 

W celu skonfigurowania urządzenia należy podłączyć je za pomocą przejściówki RS485/RS232 lub 

USB do komputera.  

Po uruchomieniu programu należy wybrać odpowiednie opcje konfiguracyjne portu szeregowego – 

numer, prędkość i adres modbus pod którym występuje urządzenie. 

W przypadku braku informacji o adresie modbus należy wpisać wartość domyślną 152, lub 0. 

 

Rysunek 3-14 Opcje komunikacyjne 
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Następnie sprawdzić , czy urządzenie TelCorr jest w stanie wybudzonym i nacisnąć przycisk 

połącz.  

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem zaktualizowany zostanie status baterii urządzenia 

widoczny w prawym górnym rogu, oraz stan urządzenia zmieni się na „TelCorr Online” 

Program po połączeniu automatycznie pobierze konfigurację urządzenia.  

Będzie to sygnalizowane paskiem postępu w statusie programu oraz informacją procentową w 

statusie urządzenia : 

 

Rysunek 3-15 Pobieranie danych z urządzenia 

 

 

Możliwe jest zapisanie oraz odczytanie zapisanej konfiguracji na dysk w plikach 
.xml 

 

 

Każdorazowe połączenie urządzenia lub odświeżenie konfiguracji powoduje 
nadpisanie opcji konfiguracyjnych w programie.  
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3.3.3 Konfigurowanie zadań 

 

 

 

Rysunek 3-16 Okno konfiguracji przykładowego zadania 

 

Okno konfiguracji zadań podzielone jest na 7 zakładek , każda zakładka symbolizuje odpowiedni 

typ zadania. 

Przycisk ZAPISZ służy do przesłania konfiguracji wszystkich zadań do urządzenia.  

W przypadku, gdy zmienione zostały opcje konfiguracyjne w stosunku do istniejących w 

podłączonym urządzeniu przycisk zmienia kolor na czerwony.  

Każde zadanie ma główny blok ustawień tj. data i czas 1 wykonania zadania, odstęp pomiędzy 

zadaniami. Kolejne zestawy opcji są specyficzne dla danego typu zadania.  

Dodatkowo dla każdego z zadań istnieją specyficzne opcje prezentowane po prawej stronie okna. 

 

Każda z kart zadania ma dodatkowy przycisk Wykonaj Zadanie!/ Wykonaj pomiar! 

Służy on do ręcznego wymuszenia wykonania danego typu zadania. Zadanie zostanie wykonanie 

bezpośrednio po przyciśnięciu przycisku w sytuacji gdy urządzenie nie jest zajęte wykonywaniem 

innego zadania.  

W przypadku wykorzystania połączenia USB, komunikacja z urządzeniem zostanie przerwana na 

czas wykonywania zadania.  

Po zakończeniu zadania urządzenie ponownie zainicjuje komunikację z wykorzystaniem USB. 

 

 

 

 

W danym momencie urządzenie pracujące na baterii może wykonywać 1 typ 
zadania, dotyczy to również połączenia GSM.  
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W tym przypadku urządzenie wysyłające dane do serwera nie wykona 
jednocześnie pomiaru. Pomiar zostanie wykonany po zakończeniu połączenia 
GSM.  

 

 

W danym momencie urządzenie pracujące na zasilaniu zewnętrznym może 
wykonywać 1 typ zadania z równoczesnym połączeniem GSM.  
W tym przypadku urządzenie wysyłające dane do serwera może w przypadku 
wstrzymania transmisji wykonać pomiar chwilowy, a następnie kontynuować 
transmisję GSM  

 

 

 Każde z zadań zostanie wykonane przez urządzenie w przypadku, gdy czas pomiędzy zadaniami 

będzie większy od 0 oraz w przypadku części zadań zaznaczona zostanie opcja „Użyj 

harmonogramu” 

Oprogramowanie sprawdza, czy dane wprowadzone przez użytkownika są poprawne. W 

przypadku stwierdzenia błędu wyświetla komunikat :  

 

Rysunek 3-17 Edycja harmonogramu - błędna wartość 
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3.3.3.1 Konfigurowanie pomiarów chwilowych  

 

 

Rysunek 3-18 Konfiguracja pomiarów chwilowych 

Konfiguracja pomiarów chwilowych umożliwia zdefiniowanie zadania pomiar chwilowy 

realizowanego zgodnie z określonym harmonogramem.  

 

Dodatkowo opcje zadania umożliwiają zdefiniowanie dodatkowego pomiaru chwilowego 

następującego w określonym odstępie sekundowym po pierwszym pomiarze chwilowym.  

 

W czasie każdego z pomiarów chwilowych stan przekaźników niskoprądowych PkA oraz PkB może 

być dowolnie konfigurowalny przez użytkownika. 

 

Konfiguracja wykonywana jest polem o zmiennym stanie, symbolizującym stan przekaźnika : 

 - przekaźnik zwarty  

 - przekaźnik rozwarty 

 

Stan „Domyślny” , to stan przekaźnika przed wykonaniem pomiaru 

Stan „Pomiar 1” , to stan przekaźnika podczas wykonywania pomiaru 1 

Stan „Pomiar 2” , to stan przekaźnika podczas wykonywania pomiaru 2 
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3.3.4 Analizowanie zużycia baterii przez urządzenie 

 

 

Rysunek 3-19 Symulacja zużycia energii 

 

Przycisk Bateria w oknie konfiguracji zadań wyświetla szacunkowe procentowe wykorzystanie 

baterii przez dane zadanie w zależności od częstotliwości jego wykonywania. Na tej podstawie 

określany jest przybliżony czas pracy urządzenia na bateriach z uwzględnieniem aktualnego 

stanu baterii urządzenia. 

 

W przypadku pierwszego uruchomienia dane wykorzystywane do symulacji 
zużycia energii są orientacyjne. W przypadku rekonfiguracji działającego 
urządzenia dane o zużyciu energii przez dane zadanie są na bieżąco gromadzone i 
analizowane przez urządzenie. 
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3.3.5 Konfigurowanie połączenia GSM urządzenia.  

 

Rysunek 3-20 Konfiguracja modemu GSM 

 

 

Do konfiguracji połączenia GSM służy zakładka GSM.  

W oknie tym należy przy pierwszym uruchomieniu zdefiniować nazwę APN , użytkownika i hasło 

jeśli istnieje, PIN karty, numer IP oraz port UDP serwera z którym ma nastąpić połączenie oraz 

port lokalny UDP za pomocą którego ma być realizowane połączenie.  

W przypadku, gdy urządzenie już wykonywało połączenie GSM w zakładce będzie wyświetlony 

ostatni poziom sygnału.  

 

Zapisanie ustawień następuje po przyciśnięciu przycisku Zapisz GSM. 

W przypadku, gdy ustawienia programu różnią się w stosunku do ustawień urządzenia kolor 

przycisku zostanie zmieniony na czerwony.  
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Możliwe jest zdefiniowanie, za pomocą której karty SIM urządzenia ma łączyć się z systemem 

nadrzędnym. 

Domyślnie urządzenie łączy się wykorzystując pierwszą kartę SIM.  

 

W  przypadku, gdy zostaną zaznaczone obie karty jako Aktywne urządzenie połączy się za 

pomocą pierwszej karty, gdy próba połączenia będzie nieskuteczna, kolejna próba będzie 

podejmowana z wykorzystaniem drugiej karty SIM.  

 

W przypadku konfiguracji kart SIM, dane IP serwera oraz numery portów powinny być zbieżne. 

W przypadku korzystania z dwóch kart SIM system nadrzędny powinien być przystosowany do 

odbierania danych z jednego urządzenia z dwóch adresów IP.  

 

 

 

 

Obsługa dwóch kart SIM została zaimplementowana w urządzeniach z 
oprogramowaniem w wersji powyżej 2.18r90, oraz w programie konfiguracyjnym 
w wersji 4.33 
 

 

 

 

Z uwagi na poufność wprowadzanych danych, pobrane z urządzenia dane PIN oraz 
hasło do APN są wyświetlane jako „*”.  
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3.3.6 Opcje konfiguracyjne urządzenia  

 

Rysunek 3-21 Opcje konfiguracyjne urządzenia 

 

Zakładka Konfiguracja pozwala na zmianę szczególnych opcji urządzenia :  

Tabela 3-1 Opcje Konfiguracyjne 

OPCJA Tryb załączony Tryb wyłączony 

 

 
 
Uruchomienie trybu 
powoduje wyłączenie 
harmonogramów zdań oraz 
synchronizacji – urządzenie 
może być konfigurowane 
lub może być realizowany 
odczyt pomiarów  

 
 
Urządzenie realizuje 
zadania zgodnie z zapisanym 
harmonogramem 

 

 
 
Załączenie trybu 
wyświetlania komunikatów 
powoduje wyświetlanie 

 
 
Wyłączenie trybu 
wyświetlania dodatkowych 
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dodatkowych komunikatów 
na konsoli RS232 przy okazji 
wykonywania zadań.  
Może być wykorzystywane w 
celu np. diagnostyki 
połączenia GSM.  
W celu wyświetlania 
komunikatów opcja 
[ZAŁĄCZ KONSOLĘ] powinna 
być aktywna : 

 
 
W przypadku realizacji 
komunikacji na konsoli 
wyświetlane są również 
znaki tj. „robaczki” które 
wynikają z wyświetlania 
równocześnie komunikacji 
modbus.  
 
Domyślnie tryb 
wyświetlania komunikatów 
powinien być wyłączony   

komunikatów na konsoli 
RS232 

 

Przycisk powoduje usunięcie danych pomiarowych 
odczytanych z buforów pomiarowych. 
 

 

Przycisk powoduje usunięcie wszystkich danych 
pomiarowych z dzienników zdarzeń oraz buforów 
pomiarowych 
 

 

Przycisk powoduje uruchomienie monitu o podanie przez 
użytkownika pliku z aktualizacją oprogramowania.  
W przypadku rozpoczęcia aktualizacji dioda sygnalizacyjna 
urządzenia zmieni kolor na seledynowy.  
 
Pod przyciskiem pojawi się pasek postępu sygnalizujący 
proces aktualizacji po wykonaniu aktualizacji pojawi się 
okno kończące proces.  
Urządzenie zostanie zresetowane.  
 
 

 

Przełączenie urządzenia w tryb magazynowy powoduje 
głębokie uśpienie urządzenia oraz wstrzymanie 
wykonywania wszystkich zadań związanych z 
harmonogramem.  
Wybudzenie i jednoczesny reset urządzenia następuje 
przez przyciśnięcie przycisku na obudowie. 

 

Opcja umożliwia zmianę domyślnego adresu MODBUS 
urządzenia. Po zmianie adresu konieczne jest rozłączenie i 
ponowne połączenie z urządzeniem w celu aktualizacji 
ustawień programu.  
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Urządzenie zawsze odpowiada na adres rozgłoszeniowy 
modbus (0) . Na tej podstawie oprogramowanie rozpoznaje 
aktualny adres modbus urządzenia.  
 
Nowy adres modbus jest aktywny od momentu 
wprowadzenia. 

 

 

 

Możliwe jest przerwanie procesu aktualizacji przez 10 sekundowe 
przyciśniecie przycisku na obudowie urządzenia.  
W tym przypadku zostanie wykonany reset urządzenia bez instalacji nowego 
oprogramowania.  
 

 

 

Wgranie nieautoryzowanego pliku z oprogramowaniem może trwale uszkodzić 
urządzenie !!! 
 

 

 

 

3.3.7 Pobieranie pomiarów z urządzenia  

 

Program umożliwia pobranie danych pomiarowych istniejących w urządzeniu.  

Do tego celu służy zakładka Pomiary : 
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Rysunek 3-22 Okno pomiarów 

 

W lewej części okna w formie rozwijanego drzewa przedstawione są wszystkie typy pomiarów, 

które wykonuje urządzenie.  

Po podłączeniu urządzenia oraz pobraniu danych, aktualizowane są informacje o pomiarach 

dostępnych w buforach urządzenia.  

W przypadku obecności danego typu pomiarów zmienia się kolor wyświetlanego tekstu.  

Po najechaniu kursorem wyświetlana jest informacja o ilości pomiarów w danym buforze :  
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Rysunek 3-23 Okno pomiarów - stan buforów 

 

Zaznaczenie danego typu pomiarów oraz naciśnięcie przycisku „pobierz dane” powoduje 

pobranie danych z urządzenia i wyświetlenie ich w prawej części okna . 

Pobierane są wyłącznie nowe nieodczytane wcześniej pomiary.  

Zaznaczenie opcji „Aktualizuj bufor odczytanych” powoduje oznaczenie pobranych danych w 

urządzeniu jako odczytanych. 

Umożliwia to późniejsze usunięcie części danych. W przypadku wielokrotnego pobierania danych 

z urządzenia, dane nie są dublowane. 
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Możliwe jest równoczesne pobranie wszystkich pomiarów danego typu ( ze 
wszystkich kanałów). 
W tym celu należy zaznaczyć typ pomiaru, a nie konkretny kanał. 

 

Po pobraniu danych możliwe jest przeglądanie danych przez zaznaczenie danego kanału w danym 

typie pomiaru. W tym przypadku zmienione widok po prawej stronie zostanie zmieniony.  

 

Przy pobraniu kolejnego typu danych istniejące dane zostaną uzupełnione o 
kolejne pobrane z urządzenia. 

 

  

 

Pobierania danych jest wyłącznie informacyjne. Dane buforów urządzenia nie 
zostaną zmienione, a dane nie zostaną wykasowane z urządzania.  
Kasowanie danych nastąpi automatycznie po przesłaniu ich do serwera danych 
 

 

 

 

 

Możliwy jest eksport danych pomiarowych do arkusza kalkulacyjnego Excel. 
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3.3.8 Wykonanie testu GPS 

 

Uruchomienie testu następuje przez przyciśnięcie przycisku „Test GPS” w oknie „Testy”: 

 

Rysunek 3-24 Test GPS 

 

Aktualny stan testu jest wyświetlany na dole okna.  

Podczas wykonywania testu niebieska dioda powinna pulsować. Testowanie systemu GPS może 

potrwać do kilkunastu minut. 

 

Przed rozpoczęciem testu należy upewnić się, że antena GPS została poprawnie 
zamontowana (patrz Instalacja). 

 

Zakończenie testu jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem, oraz diodą urządzenia : 
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Rysunek 3-25 Test GPS - zakończenie 
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Prawidłowe wykonanie testu GPS powinno skutkować aktualizacją danych geograficznych po 

odświeżeniu konfiguracji :  

 

Rysunek 3-26 Aktualne dane po wykonanym teście GPS 

 

3.3.9 Wykonanie testu GSM 

 

Analogiczna procedura jak w przypadku testu GPS występuje w przypadku testu GSM. 

Podczas wykonywania testu czerwona dioda powinna pulsować. Testowanie systemu GSM może 

potrwać kilka minut. 

 

Przed wykonaniem testu należy się upewnić, że urządzenie ma wprowadzoną 
poprawną  konfigurację zdalnego serwera, karty SIM oraz że antena GSM została 
poprawnie zamontowana (patrz Instalacja). 

 

 

Po poprawnym skonfigurowaniu urządzenia należy wyłączyć tryb serwisowy 
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4 Użytkowanie  

4.1 Interfejs lokalny 

Urządzenie wyposażone jest w diody sygnalizujące stan pracy urządzenia (patrz Rysunek 3-1: 

Położenie diod sygnalizacyjnych). Dzięki czemu istnieje możliwość bezpośredniego 

zweryfikowania trybu pracy urządzenia oraz aktualnie wykonywanego zadania. Opis i znaczenie 

poszczególnych diod przedstawiono w poniższej tabeli. 

 Kolor Pulsowanie Zgaszona Zapalona 

Dioda 1 Zielona 1 puls/sek. - tryb normalny 
2 pulsy/sek. - tryb serwisowy  

 

Tryb uśpienia 

 
- 

Dioda 2 Pomarańczowa 
lub biała 

Urządzenie wykonuje zadanie 

 
Brak aktywnych zadań / 
ostatni test serwisowy 
zakończony sukcesem 
 

 

test serwisowy 
wykonano z 
błędami 

 

Dioda 3 Czerwona Trwa nawiązywanie lub 
nawiązano połączenie GSM 

 

Brak błędów modułu GSM Wystąpiły błędy 
GSM 

Dioda 4 Niebieska Trwa synchronizacja GPS Brak błędów GPS Wystąpiły błędy 
GPS 

Dioda 5 Czerwono – 
Niebieska  

Tryb USB – pamięć masowa Tryb uśpienia 
 

 

Tabela 4-1 Znaczenie diod LED 

Port RS485 lub USB z obsługą protokołu ModBus RTU zapewnia możliwość lokalnej 

komunikacji z urządzeniem przy pomocy komputera wyposażonego w port szeregowy lub USB  i 

odpowiednie oprogramowanie. Połączenie poprzez te porty umożliwia zarówno odczyt 

parametrów pracy urządzenia i wartości pomiarów, jak i jego konfigurację i diagnostykę. 

4.2 Interfejs zdalny 

Interfejs zdalny zapewnia możliwość dwukierunkowej komunikacji urządzenia z serwerem, 

na którym działa oprogramowanie do akwizycji, składowania, przetwarzania i wizualizacji 

danych. W celu zestawienia kanału transmisyjnego przez wbudowany moduł GSM wykorzystywana 

jest usługa GPRS. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przesyłanie dużych ilości danych w 

stosunkowo niedługim czasie bez ponoszenia wysokich kosztów eksploatacji urządzeń. 

4.3 Obsługa urządzenia – przycisk na obudowie 

Urządzenie posiada wielofunkcyjny przycisk na obudowie. W zależności od trybu pracy 

urządzenia funkcjonalność przycisku jest różna. W przypadku gdy urządzenie pracuje na baterii 

przycisk na obudowie służy do wybudzenia / uśpienia urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie 

jest zasilane zewnętrznie, przycisk na obudowie nie powoduje uśpienia urządzenia.  

Dłuższe przyciśnięcie przycisku ( ok. 15 sek.) w trybie zasilania bateryjnego lub 

zewnętrznego powoduje wykonanie resetu urządzenia oraz synchronizacji GPS.  

W przypadku gdy urządzenie podłączone jest do komputera przez interfejs USB, 

przyciśnięcie przycisku spowoduje zmianę trybu pracy interfejsu USB. Ponowne przyciśnięcie 

przycisku spowoduje kolejną zmianę trybu pracy interfejsu USB. 
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4.4 Obsługa urządzenia – interfejs USB 

Domyślnie po podłączeniu interfejsu USB urządzenie jest widoczne w systemie jako nowy port 

szeregowy. Wykorzystując wirtualny port szeregowy możliwa jest lokalna konfiguracja 

urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania konfiguracyjnego. W celu identyfikacji portu 

szeregowego należy w systemie Windows sprawdzić, jaki numer portu szeregowego został 

przypisany do urządzenia TelCorr :  

 

Rysunek 4-1 Informacje dotyczące interfejsu USB 

  

W przypadku gdy użytkownik zmieni tryb pracy urządzenia przez przyciśnięcie przycisku na 

obudowie urządzenie zgłosi w się w systemie jako dodatkowy dysk TC4L w oknie Mój Komputer : 

  

 

Rysunek 4-2 Wyświetlanie dysku urządzeń TelCorr 

 

 

Usunięcie plików z dysku TC4L powoduje skasowanie pomiarów zarejestrowanych 
przez urządzenie.  
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4.5 Algorytm pracy urządzenia 

Podstawowy algorytm pracy urządzenia opiera się na harmonogramie zadań. Polega on na 

cyklicznym wykonywaniu zadań o określonym czasie (np.: pomiar chwilowy co 4 godziny ). 

Urządzenie posiada 7 konfigurowalnych zadań: 

• Synchronizacja z GPS (patrz Zadanie – synchronizacja z GPS) 

• Wysłanie danych po GPRS (patrz Zadanie – wysłanie danych po GPRS) 

• Pomiar pojedynczy (patrz Zadanie – pomiar pojedynczy) 

• Pomiar z taktowania (patrz Zadanie – pomiar z taktowania) 

• Rejestracja DC (patrz Zadanie – rejestracja DC) 

• Rejestracja 50Hz (patrz Zadanie – rejestracja 50Hz) 

• Korelacja (patrz Zadanie – korelacja) 

Dla każdego zadania definiujemy: 

• Punkt synchronizacji (moment, od którego rozpocznie się odliczanie kolejnych interwałów 

czasowych). 

• Interwał (przerwa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami zadania). 

• Dodatkowe opcje wpływające na czas i sposób wykonania zadania 

Przykładowo zadanie z punktem synchronizacji dowolnego dnia o 6:00 i interwałem 360min. (6h) 

będzie wykonywane codziennie o 6:00, 12:00, 18:00 i 24:00. Zadanie z punktem synchronizacji 

01.01.2011 o 12:00 i interwałem 10800min. (7 dni) wykona się 01.01.2008 o 12:00, 08.01.2008 o 

12:00, 15.01.2008 o 12:00 itd.  

Urządzenie pracuje w jednym z dwóch trybów pracy, w zależności od obecności 

zewnętrznego zasilania. 

4.5.1 Tryb pracy z zasilaniem zewnętrznym 

W przypadku gdy urządzenie wykryje zewnętrzne zasilanie, automatycznie przełącza się 

w tryb, w którym aktywny jest interfejs komunikacji lokalnej (port RS485, USB, diody LED) oraz 

moduł GSM. W tym trybie komunikacja zdalna może być zainicjowana przez serwer w dowolnym 

momencie ponieważ modem GSM włączony jest na stale do sieci ( nie do końca tak jest – musi 

być zaznaczona odpowiednia flaga w zadaniu GSM ). 

4.5.2 Tryb pracy na bateriach 

System zarządzania energią przełącza urządzenie w stan czuwania , kiedy nie jest 

podłączone zewnętrzne zasilanie. Dzięki temu energia pobierana przez urządzenie z baterii, 

zredukowana jest do niezbędnego minimum. W stanie czuwania większość podzespołów 

pozostaje nieaktywna (port RS485, USB, diody LED oraz moduły GPS/GSM). Automatyczne 

przejście urządzenia do trybu aktywnego realizowane jest cyklicznie, tylko na czas wykonania 

zadań skonfigurowanych w harmonogramie. Ręczne wymuszenie przejścia do trybu aktywnego 

następuje po wciśnięciu przycisku ‘START’. Po wymuszeniu ręcznym tryb aktywny 

podtrzymywany jest przez 30 sekund. W przypadku braku aktywności interfejsu lokalnego (brak 

komunikacji na porcie RS485 lub USB) urządzenie automatycznie powraca do trybu czuwania. W 

tym trybie komunikacja zdalna nawiązywana jest cyklicznie (według harmonogramu), na czas 

potrzebny do przesłania danych do zdalnego serwera. 
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4.5.3 Zadanie – synchronizacja z GPS 

Zadanie polega na synchronizacji czasu urządzenia z czasem UTC za pomocą systemu GPS. 

Czas wykonywania zadania zależy od warunków atmosferycznych oraz lokalizacji i sposobu 

montażu anteny GPS. Standardowo nie przekracza 2-3 minut. Na czas wykonywania zadania 

dioda niebieska powinna pulsować. Do konfiguracji zadania wykorzystywane są rejestry z zakresu 

<1300..1304>. 

Dodatkowe opcje związane z zadaniem: 

• Maksymalny czas trwania synchronizacji - w przypadku niedogodnych warunków 

atmosferycznych zadanie synchronizacji GPS może trwać kilka lub kilkanaście minut. Aby 

ograniczyć czas oczekiwania na synchronizację z systemem GPS, definiujemy maksymalny 

czas po upływie którego zadanie jest wyłączane i ustawiana jest flaga błędu GPS. 

• Flaga Wykonuj synchronizację według harmonogramu - służy do wyłączenia wykonywania 

zadania GPS. 

• Flaga Wykonuj synchronizację przed każdym taktowaniem - służy do wyłączenia wykonywania 

zadania GPS przed zadaniem taktowanie (patrz Zadanie – pomiar z taktowania). 

4.5.4 Zadanie – wysłanie danych po GPRS 

Zadanie inicjalizuje wysłanie danych do zdalnego serwera. Czas trwania zadania zależy od 

ilości pomiarów składowanych w urządzeniu. Na czas wykonywania zadania dioda czerwona 

powinna pulsować. Do konfiguracji zadania wykorzystywane są rejestry z dwóch zakresów 

<1215..1268> (patrz Konfiguracja zadań i modemu) oraz <1310..1316>. 

Dodatkowe opcje związane z zadaniem: 

• Czas oczekiwania na odpowiedź serwera oraz liczba prób nawiązania połączenia - służą do 

zdefiniowania maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź serwera podczas 

inicjalizacji wysyłania danych. 

• Flaga nawiązuj połączenie według harmonogramu - służy do wyłączenia wykonywania zadania 

GSM. 

 

Uwaga! Ustawienie flagi na 0 wyłącza komunikację zdalną z urządzeniem. Flaga 
powinna być zawsze ustawiona na 1. 

 

• Flaga tryb pracy - służy do wykonywania testów serwisowych. Powinna być zawsze 

ustawiona na 0. 

• Flagi nawiązuj połączenie po... - służą do definiowania dodatkowych zdarzeń inicjalizujących 

wysłanie danych do serwera. 

4.5.5  Urządzenie automatycznie wykrywa, czy karta SIM wymaga podania kodu PIN – jeśli 

nie, wartość PIN może być dowolna Zadanie – pomiar pojedynczy 

Zadanie powoduje wykonanie pomiaru chwilowego DC oraz 50Hz na zdefiniowanych 

kanałach pomiarowych. Wykonane pomiary zostają dodane do buforów pomiarowych 
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znajdujących się w pamięci nieulotnej urządzenia. Do konfiguracji zadania wykorzystywane są 

rejestry z zakresu <1320..1323> 

 Dodatkowe opcje związane z zadaniem: 

• Flagi wykonaj pomiar DC na kanale... - urządzenie wykonuje pomiar DC na zdefiniowanym 

kanale (kanał 1 - 60mV; kanał 2 - 50V; kanał 3 - 10V1; kanał 4 - 10V2; kanał 5 - 5mA). 

• Flagi wykonaj pomiar 50Hz na kanale... - urządzenie wykonuje pomiar składowej 50Hz na 

zdefiniowanym kanale (kanał 1 - 60mV; kanał 2 - 50V; kanał 3 - 10V1; kanał 4 - 10V2; 

kanał 5 - 5mA). 

4.5.6 Zadanie – pomiar z taktowania 

Zadanie powoduje zebranie pomiarów załączeniowych i wyłączeniowych na zdefiniowanych 

kanałach. Pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem cyklicznego przełączania przekaźnika 

sterującego stycznik wysokoprądowy. Koncepcja taktowania wykorzystana w urządzeniu TelCorr 

wyszczególnia dwie podstawowe fazy taktowania składające się na jeden okres taktowania (patrz 

Rysunek 4-3  Koncepcja taktowania w urządzeniu TelCorr). Każda z podstawowych faz 

taktowania (faza I T1 i faza II T2) charakteryzowana jest przez dwa parametry : czas trwania 

fazy (czas załączenia/wyłączenia) oraz odstęp czasowy pomiędzy początkiem fazy a wykonaniem 

pomiaru (opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu TE1/wyłączeniu TE2). Fazy I i II powtarzane są 

kolejno aż upłynie czas określony w parametrze czas trwania. Synchronizacja czasu odbywa się w 

oparciu o system GPS i czas UTC. W celu poprawnego zsynchronizowania urządzeń pracujących 

na jednym gazociągu TelCorr może wykonać synchronizację GPS przed wykonaniem 

bezpośrednich pomiarów z taktowania (patrz Zadanie – synchronizacja z GPS).  W przypadku 

zaznaczenia flagi „synchronizacji GPS” pół godziny przed docelowym czasem wykonania zadania 

taktowania wykonana zostanie synchronizacja GPS. Czas wykonania zostanie skorygowany w 

wyniku synchronizacji.  

Dodatkowe opcje związane z zadaniem: 

• Flagi wykonaj pomiary w taktowaniu na kanale... - urządzenie wykonuje pomiar załączeniowy i 

wyłączeniowy na zdefiniowanym kanale (kanał 1 - 60mV; kanał 2 - 50V; kanał 3 - 10V1; 

kanał 4 - 10V2; kanał 5 - 5mA). 

• czas trwania - określa czas trwania taktowania 

• czas załączenia - określa czas w którym przekaźnik jest w stanie załączenia. 

• czas wyłączenia - określa czas w którym przekaźnik jest w stanie wyłączenia. 

• opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu - określa odstęp czasowy pomiędzy początkiem 

fazy załączenia, a wykonaniem pomiaru załączeniowego. 

• opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu - określa odstęp czasowy pomiędzy początkiem 

fazy wyłączenia, a wykonaniem pomiaru wyłączeniowego. 
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•  

Rysunek 4-3  Koncepcja taktowania w urządzeniu TelCorr 

4.5.7 Zadanie – rejestracja DC 

Zadanie powoduje wykonanie ciągłego pomiaru na zdefiniowanych kanałach pomiarowych. 

Wykonane pomiary zostają dodane do buforów pomiarowych znajdujących się w pamięci 

nieulotnej urządzenia. Urządzenie może przechowywać pomiary tylko z jednej rejestracji dla 

każdego z kanałów pomiarowych. Do konfiguracji zadania wykorzystywane są rejestry z zakresu 

<1340..1345> 

Dodatkowe opcje związane z zadaniem: 

• odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi pomiarami - określa z jaką częstotliwością maja być 

próbkowane kanały pomiarowe. 

• czas trwania - określa czas trwania rejestracji DC. Wraz z powyższym parametrem 

definiuje ile pomiarów zostanie wykonanych. 

• Flagi rejestruj pomiar DC na kanale... - urządzenie rejestruje pomiar DC na zdefiniowanym 

kanale (kanał 1 - 60mV; kanał 2 - 50V; kanał 3 - 10V1; kanał 4 - 10V2; kanał 5 - 5mA). 

4.5.8 Zadanie – rejestracja 50Hz 

Zadanie powoduje wykonanie ciągłego pomiaru składowej zmiennej 50Hz, na 1 

zdefiniowanym kanale pomiarowym. Wykonane pomiary zostają dodane do bufora pomiarowego 

znajdującego się w pamięci nieulotnej urządzenia. Urządzenie może przechowywać pomiar tylko 

z jednej rejestracji 50Hz. Do konfiguracji zadania wykorzystywane są rejestry z zakresu 

<1350..1355> 

Dodatkowe opcje związane z zadaniem: 
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• odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi pomiarami - określa z jaką częstotliwością maja być 

próbkowany kanał pomiarowy. 

• czas trwania - określa czas trwania rejestracji 50Hz. Wraz z powyższym parametrem 

definiuje ile pomiarów zostanie wykonanych. 

• Flagi rejestruj pomiar 50Hz na kanale... - urządzenie rejestruje składową zmienną 50Hz na 

zdefiniowanym kanale (kanał 1 - 60mV; kanał 2 - 50V; kanał 3 - 10V1; kanał 4 - 10V2; 

kanał 5 - 5mA). 

4.5.9 Zadanie – korelacja 

Zadanie powoduje wykonanie ciągłego pomiaru na 2 zdefiniowanych kanałach 

pomiarowych. Wykonane pomiary zostają dodane do buforów pomiarowych znajdujących się w 

pamięci nieulotnej urządzenia. Urządzenie może przechowywać pomiary tylko z jednej korelacji. 

Do konfiguracji zadania wykorzystywane są rejestry z zakresu <1360..1355> 

Dodatkowe opcje związane z zadaniem: 

• odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi pomiarami - określa z jaką częstotliwością maja być 

próbkowane kanały pomiarowe. 

• czas trwania - określa czas trwania korelacji. Wraz z powyższym parametrem definiuje ile 

pomiarów zostanie wykonanych na każdym z kanałów. 

• rejestruj pomiar DC na kanale... - urządzenie rejestruje pomiar DC na zdefiniowanym kanale 

(kanał 1 - 60mV; kanał 2 - 50V; kanał 3 - 10V1; kanał 4 - 10V2; kanał 5 - 5mA). 
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5 Telemetria  

5.1 Schemat komunikacji 

5.1.1 Skróty, założenia, typy danych 

- B - Bajt, b - bit; 

- LB (Low Byte) młodszy bajt, HB (High Byte) starszy bajt; 

- Numerowanie bitów - od najmniej znaczącego b0 do najbardziej znaczącego bn; 

- Stan nieaktywny bitu - 0, stan aktywny - 1; 

- Rozmiar i formatowanie danych: 

Typ Rozmiar Format zapisu Przykład formatowania (kolejne bajty w ramce) 

char[N] N_8 bitów - Napis "abc" - 0x61 0x62 0x63 0x00 

unsigned int (uint16) 16 bitów Big-endian Wartość 17185 - 0x43 0x21 

unsigned long int (uint32) 32 bity Middle-endian Wartość 
2271560481 - 0x43 0x21 0x87 0x65 

float 32 bity Middle-endian 
(kodowanie IEEE 754) 

Wartość 
52,4877815246582 - 0xF3 0x7D 0x42 0x51 

Tabela 5-1 Rozmiar i format danych 

- Jednostka czasu [s/10] równa 100 [ms] (np.: 7 oznacza 700 [ms]); 

- Rejestry przedstawiamy w formie Nazwa rejestru/grupy rejestrów (adres rejestru 

decymalnie) np.: Status urządzenia (100) 

- Typ opisujący znacznik czasowy - timestamp: 

Typ timestamp [4B] 

Sekunda 
(0-59) 

Minuta 
(0-59) 

Godzina 
(0-23) 

Dzień 
(1-31) 

Miesiąc 
(1-12) 

Rok 
(0-63) 

6 bitów 6 bitów 5 bitów 5 bitów 4 bity 6 bitów 

b31-b26 b25-b20 b19-b15 b14-b10 b9-b6 b5-b0 

Tabela 5-2: Typ timestamp [4B] 

- Struktura opisująca rekord pojedynczego pomiaru - singlesample: 

Struktura singlesample [8B] 

Adres rejestru Opis Typ Rozmiar [B] 

0 Data i czas pomiaru timestamp 4 

2 Wartość pomiaru float 4 

Tabela 5-3: Struktura singlesample [8B] 

- Struktura opisująca rekord pomiaru z taktowania - switchsample: 

Struktura switchsample [22B] 

Adres rejestru Opis Typ Rozmiar [B] 

0 Data i czas rozpoczęcia taktowania timestamp 4 

2 Czas trwania [min] unsigned int 2 
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3 Czas załączenia [s/10] unsigned int 2 

4 Czas wyłączenia [s/10] unsigned int 2 

5 
Opóźnienie wykonania pomiaru po 

załączeniu [s/10] 
unsigned int 2 

6 
Opóźnienie wykonania pomiaru po 

wyłączeniu [s/10] 
unsigned int 2 

7 Wartość pomiaru załączeniowego float 4 

9 Wartość pomiaru wyłączeniowego float 4 

Tabela 5-4: Struktura switchsample [22B] 

5.1.2 Informacja podstawowe 

Do komunikacji wykorzystywany jest protokół ModBus RTU. Urządzenie pracuje zgodnie 

ze standardem protokołu, w trybie slave poza wyjątkiem zgłoszenia gotowości do transmisji po 

przejściu w tryb online (patrz Tabela 5-5: Status urządzenia przesyłany po przejściu do trybu online). 

Do komunikacji wykorzystywane są następujące funkcje: 

- 03 (0x03) Read Holding Registers 

- 16 (0x10) Write Multiple Registers 

- 20 (0x14) Read File Record 

Kontrolę integralności przesyłanych danych zapewniają standardowe mechanizmy protokołu 

ModBus. 

5.1.3 Zgłoszenie gotowości do transmisji 

Urządzenie może być zasilane sieciowo lub z wewnętrznej baterii. W przypadku zasilania 

sieciowego urządzenie pozostaje w trybie online, a zatem komunikacja może zostać 

zainicjowana przez serwer w dowolnym czasie. W przypadku pracy na baterii urządzenie 

przechodzi do trybu online tylko na krótki okres w skonfigurowanych odstępach czasowych (np. 

raz na dobę o godz. 7:00). Po przejściu do trybu online, do serwera wysyłana jest ramka będąca 

odpowiedzią na zapytanie funkcji ModBus 17 (0x11) Report Slave ID. 

Adres urządzenia Kod funkcji Ilość bajtów statusu Status urządzenia (4 bajty) CRCL CRCH 

- Adres urządzenia - 152 (0x98) 

- Kod funkcji - 17 (0x11) 

- Ilość bajtów statusu = 4 (0x04) 

- Status urządzenia - Zmienna 4-bajtowa zawierająca informacje o statusie urządzenia 

(patrz Tabela 5-5: Status urządzenia przesyłany po przejściu do trybu online) 

- CRCL - młodszy bajt sumy kontrolnej 

- CRCH - starszy bajt sumy kontrolnej 
Bit Znaczenie Bit Znaczenie 

b0 Niski stan naładowania baterii b16 Aktualny stan wejścia impulsowego 

b1 Obecność zasilania zewnętrznego b17 Zmiana stanu wejście impulsowe od ostatniej transmisji 

b2 Błąd modułu GSM b18 Zarezerwowany 

b3 Błąd modułu GPS b19 Zarezerwowany 

b4 Dziennik urządzenia przepełniony b20 Kanał 1 Błąd 

b5 Rejestr alarmów i zdarzeń przepełniony b21 Kanał 2 Błąd 

b6 Zarezerwowany b22 Kanał 3 Błąd 

b7 Nieodczytane wpisy w dzienniku urządzenia b23 Kanał 4 Błąd 

b8 Nieodczytane wpisy w rejestrze alarmów i zdarzeń b24 Kanał 5 Błąd 

b9 Nieodczytane pomiary chwilowe DC w buforze b25 Zarezerwowany 
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b10 Nieodczytane pomiary chwilowe 50Hz w buforze b26 Zarezerwowany 

b11 Nieodczytane pomiary dodatkowe w buforze b27 Zarezerwowany 

b12 Nieodczytane pomiary z taktowania w buforze b28 Zarezerwowany 

b13 Nieodczytane pomiary z rejestracji DC w buforze b29 Zarezerwowany 

b14 Nieodczytane pomiary z rejestracji 50 Hz w buforze b30 Zarezerwowany 

b15 Nieodczytane pomiary z korelacji w buforze b31 Zarezerwowany 

Tabela 5-5: Status urządzenia przesyłany po przejściu do trybu online 

5.1.4 Przestrzeń adresowa 

Dane pomiarowe z rejestracji i korelacji, a także wpisy dziennika urządzenia oraz rejestru 

zdarzeń i alarmów znajdują się w przestrzeni plikowej, natomiast pozostałe dane pomiarowe 

oraz zmienne statusu i konfiguracji, ulokowane są w standardowej przestrzeni adresowej. 

 

Organizacja przestrzeni adresowej 

Zakres 
rejestrów 

Opis 

0 999 Informacje o urządzeniu i jego statusie 

1000 1999 Konfiguracja 

2000 2999 Przestrzeń serwisowa 

STAN BUFORÓW 

3000 3017 Stan buforów - pomiary chwilowe DC 

3018 3035 Stan buforów - pomiary chwilowe 50Hz 

3036 3053  

3054 3071 Stan buforów - pomiary z  taktowania 

3072 3089 Stan buforów - pomiary z rejestracji DC 

3090 3093 Stan bufora - pomiar z rejestracji 50Hz 

3094 3097 Stan bufora - pomiar z korelacji dla pierwszego kanału 

3098 3101 Stan bufora - pomiar z korelacji dla drugiego kanału 

KANAŁ 1 

5000 5999 Konfiguracja, kalibracja 

6000 7999 Bufor - pomiary chwilowe DC 

8000 9999 Bufor - pomiary chwilowe 50Hz 

10000 11999  

12000 14969 Bufor - pomiary w taktowaniu 

KANAŁ 2 

15000 15999 Konfiguracja, kalibracja 

16000 17999 Bufor - pomiary chwilowe DC 

18000 19999 Bufor - pomiary chwilowe 50Hz 

20000 21999  

22000 24969 Bufor - pomiary w taktowaniu 

KANAŁ 3 

25000 25999 Konfiguracja, kalibracja 

26000 27999 Bufor - pomiary chwilowe DC 

28000 29999 Bufor - pomiary chwilowe 50Hz 

30000 31999  

32000 34969 Bufor - pomiary w taktowaniu 

KANAŁ 4 

35000 35999 Konfiguracja, kalibracja 

36000 37999 Bufor - pomiary chwilowe DC 

38000 39999 Bufor - pomiary chwilowe 50Hz 

40000 41999  

42000 44969 Bufor - pomiary w taktowaniu 

KANAŁ 5 

45000 45999 Konfiguracja, kalibracja 
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46000 47999 Bufor - pomiary chwilowe DC 

48000 49999 Bufor - pomiary chwilowe 50Hz 

50000 51999 Bufor - pomiary dodatkowe 

52000 54969 Bufor - pomiary w taktowaniu 

Tabela 5-6: Organizacja standardowej przestrzeni adresowej 

Organizacja przestrzeni plikowej 

Nr pliku Zawartość 

0 Dziennik urządzenia 

1 Rejestr alarmów i zdarzeń 

11 Bufor - pomiary z rejestracji DC dla kanału 1 

12 Bufor - pomiary z rejestracji DC dla kanału 2 

13 Bufor - pomiary z rejestracji DC dla kanału 3 

14 Bufor - pomiary z rejestracji DC dla kanału 4 

15 Bufor - pomiary z rejestracji DC dla kanału 5 

17  

18  

21 Bufor - pomiary z rejestracji 50Hz dla wybranego kanału 

31 
Bufor - pomiary z korelacji dla pierwszego z wybranych 
kanałów 

32 Bufor - pomiary z korelacji dla drugiego z wybranych kanałów 

Tabela 5-7: Organizacja przestrzeni plikowej 

5.1.5 Format zapisu danych – pomiary chwilowe 

Próbki pomiarowe z pomiarów chwilowych DC i 50Hz zapisywane są w standardowej 

przestrzeni adresowej w postaci struktury typu singlesample (patrz Tabela 5-3: Struktura singlesample 

[8B]). Składa się ona z wartości pomiaru poprzedzonego datą i czasem jego wykonania. 

Format zapisu próbek pomiarów chwilowych (DC, 50Hz i dodatkowe) - singlesample 

Nr rekordu Adres rejestru Opis Typ Rozmiar [B] 

1 
6000 Data i czas pomiaru timestamp 4 

6002 Wartość pomiaru float 4 

2 
6004 Data i czas pomiaru timestamp 4 

6006 Wartość pomiaru float 4 

… … … … … 

Tabela 5-8: Format zapisu próbek pomiarów chwilowych DC i 50Hz 

5.1.6 Format zapisu danych – taktowanie 

Próbki pomiarowe z pomiarów w taktowaniu zapisywane są w standardowej przestrzeni 

adresowej w postaci struktury typu switchsample (patrz Tabela 5-4: Struktura switchsample [22B]). 

Struktura zawiera informacje o parametrach czasowych oraz wartości średnie pomiarów 

załączeniowego i wyłączeniowego. 

5.1.7 Format zapisu danych – przestrzeń plikowa 

Próbki pomiarowe z rejestracji DC i 50Hz oraz korelacji zapisywane są w przestrzeni 

plikowej. Ciąg próbek poprzedzony jest nagłówkiem złożonym z 3 rejestrów. Nagłówek zawiera 

informacje o parametrach wykonanego pomiaru. Informacja o ilości zgromadzonych próbek 

znajduje się w standardowej przestrzeni adresowej. 

Format zapisu próbek pomiarów w taktowaniu - switchsample 

Nr rekordu 
Adres 

rejestru 
Opis Typ Rozmiar [B] 

1 

10000 Data i czas rozpoczęcia taktowania timestamp 4 

10002 Czas trwania [min] unsigned int 2 

10003 Czas załączenia [s/10] unsigned int 2 

10004 Czas wyłączenia [s/10] unsigned int 2 

10005 Opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu [s/10] unsigned int 2 
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10006 Opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu [s/10] unsigned int 2 

10007 Wartość pomiaru załączeniowego float 4 

10009 Wartość pomiaru wyłączeniowego float 4 

2 

10011 Data i czas rozpoczęcia taktowania timestamp 4 

10013 Czas trwania [min] unsigned int 2 

10014 Czas załączenia [s/10] unsigned int 2 

10015 Czas wyłączenia [s/10] unsigned int 2 

10016 Opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu [s/10] unsigned int 2 

10017 Opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu [s/10] unsigned int 2 

10018 Wartość pomiaru załączeniowego float 4 

10020 Wartość pomiaru wyłączeniowego float 4 

… … … … … 

Tabela 5-9: Format zapisu próbek pomiarów w taktowaniu 

Format zapisu próbek pomiarowych w przestrzeni plikowej 

Nr próbki 
Adres 

rejestru 
Opis Typ Rozmiar [B] 

- 0 Data i czas rozpoczęcia pomiarów timestamp 4 

- 2 Odstęp pomiędzy pomiarami [s/10] unsigned int 2 

1 3 Wartość próbki 1 float 4 

2 5 Wartość próbki 2 float 4 

3 7 Wartość próbki 3 float 4 

… … … … … 

Tabela 5-10: Format zapisu próbek pomiarowych w przestrzeni plikowej 

Format zapisu próbek pomiarów chwilowych uV w przestrzeni plikowej 

Nr rekordu 
Adres 

Rejestru 
Opis Typ Rozmiar [B] 

1 
0 Data i czas pomiaru 1 timestamp 4 

2 Wartość pomiaru 1 float 4 

2 
4 Data i czas pomiaru 2 timestamp 4 

6 Wartość pomiaru 2 float 4 

… … … … … 

Tabela 5-11: Format zapisu próbek pomiarów chwilowych uV w przestrzeni plikowej 

Format zapisu próbek rejestracji uV w przestrzeni plikowej 

Nr próbki 
Adres 

rejestru 
Opis Typ Rozmiar [B] 

- 0 Data i czas rozpoczęcia pomiarów timestamp 4 

- 2 Odstęp pomiędzy pomiarami [s/10] unsigned int 2 

1 3 Wartość próbki 1 float 4 

2 5 Wartość próbki 2 float 4 

3 7 Wartość próbki 3 float 4 

… … … … … 

Tabela 5-12: Format zapisu próbek rejestracji uV w przestrzeni plikowej 

Wpisy w dzienniku urządzenia mają postać rekordów o rozmiarze 6B (3 rejestry). 

Pojedynczy wpis składa się ze stempla czasowego oraz kodu zdarzenia. Informacja o ilości 

wpisów oraz ilości odczytanych wpisów znajduje się w standardowej przestrzeni adresowej. 

Format pliku dziennika urządzenia 

Nr wpisu Adres rejestru Opis Typ Rozmiar [B] 

1 
0 Czas zdarzenia 1 timestamp 4 

2 Kod zdarzenia 1 unsigned int 2 
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2 
3 Czas zdarzenia 2 timestamp 4 

5 Kod zdarzenia 2 unsigned int 2 

… … … … … 

Tabela 5-13: Format pliku dziennika urządzenia 

Kod zdarzenia Opis zdarzenia 

1 Wykonano pomiar chwilowy 

2 Rozpoczęto synchronizację GPS 

3 Zakończono synchronizację GPS 

4 Rozpoczęto podłączanie modemu GSM do sieci 

5 Podłączono modem GSM do sieci 

6 Wyłączono modem GSM 

7 Rozpoczęto taktowanie 

8 Zakończono taktowanie 

9 Rozpoczęto rejestrację DC 

10 Zakończono rejestrację DC 

11 Rozpoczęto rejestrację 50Hz 

12 Zakończono rejestracje 50Hz 

13 Rozpoczęto korelację 

14 Zakończono korelację 

15 Ustawiono tryb magazynowy 

16 Zresetowano modem GSM (tryb online) 

17 Serwer odpowiedział na ramkę statusu – tryb online 

18 Serwer odpowiedział na ramkę statusu – tryb offline 

19 Serwer nie odpowiedział na ramkę statusu – tryb online 

20 Serwer nie odpowiedział na ramkę statusu – tryb offline 

21 Synchronizacja GPS zakończona błędem 

22 Synchronizacja GPS zakończona sukcesem 

Tabela 5-14: Opis kodów zdarzeń - dziennik urządzenia 

Wpisy w rejestrze alarmów i zdarzeń mają postać rekordów o rozmiarze 10B (5 

rejestrów). Pojedynczy wpis składa się ze stempla czasowego, kodu zdarzenia oraz opcjonalnie 

wypełnianego pola rozszerzenia o rozmiarze 4B (2 rejestry). Zawartość rozszerzenia 

interpretowana jest w zależności od kodu zdarzenia. Informacja o ilości wpisów oraz ilości 

odczytanych wpisów znajduje się w standardowej przestrzeni adresowej. 

Format pliku rejestru alarmów i zdarzeń 

Nr wpisu 
Adres 

rejestru 
Opis Typ Rozmiar [B] 

1 

0 Czas zdarzenia 1 timestamp 4 

2 Kod zdarzenia 1 unsigned int 2 

3 Rozszerzenia zdarzenia 1 w zal. od kodu 4 

2 

5 Czas zdarzenia 2 timestamp 4 

7 Kod zdarzenia 2 unsigned int 2 

8 Rozszerzenia zdarzenia 2 w zal. od kodu 4 

… … … … … 

Tabela 5-15: Format pliku rejestru alarmów i zdarzeń 

Kod zdarzenia Opis zdarzenia Rozszerzenie zdarzenia Typ rozszerzenia 1 Nastąpił reset 

urządzenia "Dodatkowy kod: Bity 0-1: 0 – normalny reset 1 – brownout 2 – watchdog Bity 2-9: 

dodatkowy kod monitorowania" unsigned long int 

Kod 
zdarzenia 

Opis zdarzenia Rozszerzenie zdarzenia Typ rozszerzenia 

1 Nastąpił reset urządzenia Dodatkowy kod: 
Bity 0-1: 0 – normalny reset 
1 – brownout 
2 – watchdog 
Bity 2-9: dodatkowy kod 
monitorowania 

 

unsigned long int 

2 Rozpoczęto przeładowanie programu Data i czas przeładowania programu timestamp 

3 Wprowadzono hasło Kod hasła unsigned long int 

4 Ustawiono poziom zaawansowany Kod hasła unsigned long int 
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5 Ustawiono poziom serwisowy Kod hasła unsigned long int 

6 Ustawiono poziom administratora Kod hasła unsigned long int 

7 Przekroczono zakres pomiarowy na kanale 1. Zmierzona wartość kanału float 

8 Przekroczono zakres pomiarowy na kanale 2. Zmierzona wartość kanału float 

9 Przekroczono zakres pomiarowy na kanale 3. Zmierzona wartość kanału float 

10 Przekroczono zakres pomiarowy na kanale 4. Zmierzona wartość kanału float 

11 Przekroczono zakres pomiarowy na kanale 5. Zmierzona wartość kanału float 

13 Przekroczono próg alarmowy na kanale 1. Zmierzona wartość kanału float 

14 Przekroczono próg alarmowy na kanale 2. Zmierzona wartość kanału float 

15 Przekroczono próg alarmowy na kanale 3. Zmierzona wartość kanału float 

16 Przekroczono próg alarmowy na kanale 4. Zmierzona wartość kanału float 

17 Przekroczono próg alarmowy na kanale 5. Zmierzona wartość kanału float 

19 Rozwarto wejście impulsowe Wartość licznika impulsów unsigned long int 

20 Zwarto wejście impulsowe Wartość licznika impulsów unsigned long int 

21 Wykryto załączenie zewnętrznego zasilania Zmierzona wartość zewnętrznego zasilania [mV] unsigned long int 

22 Wykryto zanik zewnętrznego zasilania Zmierzona wartość zewnętrznego zasilania [mV] unsigned long int 

23 Załączono dodatkowa˛ baterie Napięcie baterii podstawowej [mV] unsigned long int 

24 Wyłączono dodatkowa˛ baterie Napięcie baterii podstawowej [mV] unsigned long int 

Tabela 5-16: Opis kodów zdarzeń - rejestr alarmów i zdarzeń 

5.1.8 Schemat odczytu danych z urządzenia 

Algorytm bazuje na flagach ustawionych w rejestrze Status urządzenia (100) i jest 

zoptymalizowany pod względem ilości zapytań wysyłanych do urządzenia. Jeżeli odczyt danych 

nie został zainicjowany odebraniem, przez system nadrzędny, zgłoszenia od urządzenia o 

gotowości do transmisji, to przed odczytem danych należy pobrać aktualną wartość rejestru 

Status urządzenia (100) oraz rejestru Komenda (1001). Jeżeli rejestr Komenda (1001) jest równy 

10001, oznacza to, że urządzenie jest zajęte i nie należy pobierać danych.  

Algorytm odczytu danych: 

• Jeżeli istnieją nieodczytane wpisy w dzienniku urządzenia lub rejestrze zdarzeń 

(ustawiony b7 lub b8 w rejestrze Status urządzenia (100) ) , to: 

- pobierz zakres rejestrów opisujących stan wpisów dziennika urządzenia oraz rejestru 

alarmów i zdarzeń (odczyt 6 rejestrów od adresu 1006 do 1011) 

- pobierz wszystkie wpisy z dziennika urządzenia (plik 0) zgodnie ze schematem 

przedstawionym w pkt. Schemat odczytu danych z bufora. (rejestry powiązane z 

buforem: Ilości wpisów w dzienniku urządzenia (1007) , Odczytana ilości wpisów w dzienniku 

urządzenia (1008) , kasowanie danych: komenda 10) 

- pobierz wszystkie wpisy z rejestru alarmów i zdarzeń (plik 1) zgodnie ze schematem 

przedstawionym w pkt. Schemat odczytu danych z bufora. (rejestry powiązane z 

buforem: Ilości wpisów w rejestrze alarmów i zdarzeń  (1010) , Odczytana ilość  wpisów w 

rejestrze alarmów i zdarzeń (1011) , kasowanie danych: komenda 11) 

• Jeżeli istnieją nieodczytane pomiary (co najmniej 1 bit z zakresu b9-b15 w rejestrze 

Status urządzenia (100) , jest ustawiony), to: 

- pobierz zakres rejestrów opisujących stan buforów z pomiarami (odczyt 102 rejestrów 

od adresu 3000 do 3101) 

- dla każdego bufora z osobna wykonaj schemat odczytu pomiarów (patrz pkt. Schemat 

odczytu danych z bufora) 

• (opcjonalnie) Odczytaj konfigurację urządzenia 

• (opcjonalnie) Zapisz konfigurację urządzenia 
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5.1.9 Schemat odczytu danych z bufora 

Schemat odczytu pomiarów bazuje na odczycie rejestrów z ciągłego obszaru przestrzeni 

ModBus (ogólniej lub plikowej). Taki ciągły obszar przestrzeni, zawierający jeden typ wpisów lub 

pomiarów z danego kanału, będziemy określać jako bufor (np. : bufor pomiarów chwilowych 

50Hz z kanału 5.). Każdy bufor ma przyporządkowane rejestry opisujące: 

• ilość pomiarów zapisanych w buforze (Ilość pomiarów zapisanych) 

• ilość pomiarów odczytanych z bufora (Ilość pomiarów odczytanych) 

• flagi informujące o nieodczytanych pomiarach i ewentualnym przepełnieniu bufora 

(Status bufora) 

W przypadku 3 buforów istnieje dodatkowy rejestr zawierający numer kanału, z którego są 

wykonane pomiary (Numer kanału, z którego są wykonane pomiary): 

•  bufor pomiarów rejestracji 50Hz 

•  bufor pomiarów korelacji (pierwszy kanał) 

•  bufor pomiarów korelacji (drugi kanał) 

Bufory można podzielić ze względu na obszar, z którego odczytujemy pomiary. Większość 

buforów jest umieszczona w ogólnej przestrzeni ModBus. Dziennik urządzenia, rejestr alarmów i 

zdarzeń oraz bufory zawierające pomiary z rejestracji i korelacji umieszczone są w przestrzeni 

plikowej. Dodatkowo ze względu na ograniczenie ilości rejestrów w ogólnej przestrzeni ModBus, 

dostęp do danych zapisanych w buforach z próbkami pomiarów chwilowych DC jest ograniczony 

do "okna" o rozmiarze 500 pomiarów. Podział buforów, adresy rejestrów opisujących stan bufora 

i adresy buforów przedstawiono w tabeli poniżej. 

 Adresy rejestrów opisujących bufor  
Nazwa bufora Stan bufora Początek 

danych 
Ograniczenie 

"okna" odczytu 
Max. Ilość 
wpisów/po

miarów 

Przestrzeń 
adresowa 

dziennik urządzenia 1006 plik 0 - 21844 Przestrzeń plików 
ModBus rejestr alarmów i zdarzeń 1009 plik 1 - 13106 

pomiar chwilowy DC kanał 1. 3000 6000 500 pomiarów 8000 Ogólna przestrzeń 
ModBus pomiar chwilowy DC kanał 2. 3003 16000 500 pomiarów 8000 

pomiar chwilowy DC kanał 3. 3006 26000 500 pomiarów 8000 

pomiar chwilowy DC kanał 4. 3009 36000 500 pomiarów 8000 

pomiar chwilowy DC kanał 5. 3012 46000 500 pomiarów 8000 

pomiar chwilowy 50Hz kanał 1. 3018 8000 - 500 

pomiar chwilowy 50Hz kanał 2. 3021 18000 - 500 

pomiar chwilowy 50Hz kanał 3. 3024 28000 - 500 

pomiar chwilowy 50Hz kanał 4. 3027 38000 - 500 

pomiar chwilowy 50Hz kanał 5. 3030 48000 - 500 

pomiar z taktowania kanał 1. 3054 12000 - 270 

pomiar z taktowania kanał 2. 3057 22000 - 270 

pomiar z taktowania kanał 3. 3060 32000 - 270 

pomiar z taktowania kanał 4. 3063 42000 - 270 

pomiar z taktowania kanał 5. 3066 52000 - 270 

pomiar z rejestracji DC kanał 1. 3072 plik 11 - 32765 Przestrzeń plików 
ModBus pomiar z rejestracji DC kanał 2. 3075 plik 12 - 32765 

pomiar z rejestracji DC kanał 3. 3078 plik 13 - 32765 

pomiar z rejestracji DC kanał 4. 3081 plik 14 - 32765 

pomiar z rejestracji DC kanał 5. 3084 plik 15 - 32765 

pomiar z rejestracji 50Hz 3090 plik 21 - 32765 

pomiar z korelacji (pierwszy kanał) 3094 plik 31 - 32765 

pomiar z korelacji (drugi kanał) 3098 plik 32 - 32765 

Tabela 5-17: Opis dostępnych buforów 

Odczyt każdego bufora sprowadza się do następującego schematu: 
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• Odczytaj rejestry opisujące status bufora 

• Jeżeli istnieją nieodczytane pomiary w buforze (ustawiony b1 w rejestrze Status bufora ) , 

to: 

▪ * Sprawdź czy Ilość pomiarów odczytanych jest większa/równa od "okna" odczytu (patrz 

Tabela 5-17: Opis dostępnych buforów) . 

▪ * Jeżeli TAK to wyślij komendę kasowania pomiarów z bufora (zapis odpowiedniego 

kodu powiązanego z buforem, do rejestru Komenda (1001) ). 

▪ * Zaktualizuj wartości Ilość pomiarów zapisanych poprzez odjęcie od niej wartości Ilość 

pomiarów odczytanych oraz wyzeruj Ilość pomiarów odczytanych. 

▪ * Jeżeli Ilość pomiarów zapisanych oraz Ilość pomiarów odczytanych są równe 0 zakończ 

obsługę odczytu pomiarów z bufora. 

▪  Sprawdź czy rejestr Ilość pomiarów odczytanych jest większy/równy od rejestru Ilość 

pomiarów zapisanych. 

▪ Jeżeli TAK to wyślij do urządzenia komendę kasowania pomiarów z bufora (zapis 

odpowiedniego kodu powiązanego z buforem, do rejestru Komenda (1001) ) i zakończ 

obsługę odczytu pomiarów z bufora. 

▪ Jeżeli NIE to oblicz ilość pomiarów nieodczytanych (różnica Ilość pomiarów zapisanych i 

Ilość pomiarów odczytanych) 

▪ Odczytaj z urządzenia maksymalnie możliwą ilość pomiarów (jednak nie większa˛ niż 

ilość pomiarów nieodczytanych oraz * "okno" odczytu), od adresu uwzględniającego 

rejestr Ilość pomiarów odczytanych. 

▪ Zweryfikuj pobrane dane i dodaj je do repozytorium. 

▪ Zwiększ ilość pomiarów odczytanych i zapisz aktualną wartość rejestru Ilość pomiarów 

odczytanych do urządzenia. 

▪ Skocz do punktu a). 

* (krok tylko dla buforów z pomiarami chwilowymi DC) 

5.1.10 Kasowanie danych 

Kasowanie danych odbywa się za pomocą komendy wpisywanej do rejestru Komenda 

(1001). Podczas kasowania wykorzystywany jest odpowiedni znacznik (określany jako ilość 

pomiarów odczytanych lub odczytana ilość wpisów), wskazujący które dane mają zostać 

usunięte. Mechanizm zostanie opisany na przykładzie pliku dziennika urządzenia. 

Zdarzenia w dzienniku urządzenia są zapisywane w pliku pod kolejnymi adresami - 

najstarsze zdarzenie znajduje się na początku pliku. Odczyt zdarzeń odbywa się kolejno wraz ze 

wzrostem adresów począwszy od wpisu, który określa znacznik. Po udanym odczycie N wpisów, 

znacznik powinien zostać zwiększony o N, a jego zaktualizowana wartość powinna być zapisana 

do urządzenia przez system nadrzędny. W momencie zapisu komendy "kasuj dane z dziennika 

urządzenia", usuwane są wszystkie wpisy starsze niż wpis, który określa znacznik, a pozostałe 

dane (jeżeli istnieją) przesuwane są na początek pliku. Po wykonaniu operacji kasowania, 

pozycja znacznika jest ustawiana przez urządzenie na 0 - pierwszym wpisem jest teraz ten, na 

który wskazywał znacznik przed usunięciem danych. 
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Lista rejestrów ModBus 
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Adres lub 
zakres 

Typ 
Rozmiar 

[B] 
 
 

0..3 char[8] 8 Producent 

4..7 char[8] 8 Nazwa urządzenia 

8..11 char[8] 8 Wersja urządzenia 

12..15 char[8] 8 Wersja oprogramowania 

16..23 char[16] 16 Komentarz (np. lokalizacja urządzenia) 

24 unsigned int 2 Numer seryjny urządzenia 

25 unsigned int 2 Numer strony rejestrów  

    

        

30..31 long 4 0-4 b Typ karty pomiarowej 
4-8 b Rodzaj pomiaru 
9-31b  rezerwa  

32..33 long 4 0-4 b Typ karty pomiarowej 
4-8 b Rodzaj pomiaru 
9-31b  rezerwa  

34..35 long 4 0-4 b Typ karty pomiarowej 
4-8 b Rodzaj pomiaru 
9-31b  rezerwa  

36..37 long 4 0-4 b Typ karty pomiarowej 
4-8 b Rodzaj pomiaru 
9-31b  rezerwa  

38..39 long 4 0-4 b Typ karty pomiarowej 
4-8 b Rodzaj pomiaru 
9-31b  rezerwa  

40..41 long 4 0-4 b Typ karty pomiarowej 
4-8 b Rodzaj pomiaru 
9-31b  rezerwa  

42..43 long 4 0-4 b Typ karty pomiarowej 
4-8 b Rodzaj pomiaru 
9-31b  rezerwa  

        

100..101 unsigned long int 4 Status urządzenia 
b0 - niski stan naładowania baterii wewnętrznej 
b1 - obecność zasilania zewnętrznego 
b2 - błąd modułu GSM 
b3 - błąd modułu GPS 
b4 - przepełnienie dziennika urządzenia 
b5 - przepełnienie rejestru alarmów i zdarzeń 
b6 - zarezerwowany 
b7 - istnieją nieodczytane wpisy w dzienniku urządzenia 
b8 - istnieją nieodczytane wpisy w rejestrze alarmów i zdarzeń 
b9 - istnieją nieodczytane pomiary chwilowe DC w buforze 
b10 - istnieją nieodczytane pomiary chwilowe 50Hz w buforze 
b11 - istnieją nieodczytane pomiary dodatkowe w buforze 
b12 - istnieją nieodczytane pomiary z taktowania w buforze 
b13 - istnieją nieodczytane pomiary z rejestracji DC w buforze 
b14 - istnieją nieodczytane pomiary z rejestracji 50Hz w buforze 
b15 - istnieją nieodczytane pomiary z korelacji w buforze 

102 unsigned int 2 Status GSM i GPS 
LB : Siła sygnału GSM (0..31 lub 99 - nieokreślony) 

103..104 unsigned long int 4 Stan przekaźników 
b0 - przekaźnik wysokoprądowy (0 - rozłączony, 1 - załączony) 
b1 - przekaźnik niskoprądowy 1 (0 - rozłączony, 1 - załączony) 
 

105..106 timestamp 4 Czas lokalny urządzenia 
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107 unsigned int 2 Stan baterii [%] 

108 unsigned int 2 Napięcie zasilania zewnętrznego [mV] 

109 unsigned int 2 Napięcie baterii głównej [mV] 

110..111 unsigned long int 4 Stan licznika impulsów 

112..113 float 4 Ostatni pomiar chwilowy DC - kanał 1 

114..115 float 4 Ostatni pomiar chwilowy DC - kanał 2 

116..117 float 4 Ostatni pomiar chwilowy DC - kanał 3 

118..119 float 4 Ostatni pomiar chwilowy DC - kanał 4 

120..121 float 4 Ostatni pomiar chwilowy DC - kanał 5 

122..123 float 4 
 

124 unsigned int 2 Stan przekaźnika wysokoprądowego 
0 - rozłączony (stacja SOK wyłączona) 
1 - załączony (stacja SOK włączona) 

125..126 float 4 Ostatni pomiar chwilowy 50Hz - kanał 1 

127..128 float 4 Ostatni pomiar chwilowy 50Hz - kanał 2 

129..130 float 4 Ostatni pomiar chwilowy 50Hz - kanał 3 

131..132 float 4 Ostatni pomiar chwilowy 50Hz - kanał 4 

133..134 float 4 Ostatni pomiar chwilowy 50Hz - kanał 5 

135..136 float 4 
 

137..138 float 4 Temperatura procesora ( C) 

   
 

        

141 unsigned int 4 początkowa pojemność baterii 

142 unsigned int 4 aktualna pojemność baterii  

143..144 float 4 zużycie baterii 1. zadanie (GPS) 

145..146 float 4 zużycie baterii 2. zadanie (GSM) 

147..148 float 4 zużycie baterii 3. zadanie (pomiar chwilowy) 

149..150 float 4 zużycie baterii 4. zadanie (taktowanie) 

151..152 float 4 zużycie baterii 5. zadanie (rejestracja DC) 

153..154 float 4 zużycie baterii 6. zadanie (rejestracja 50HZ) 

155..156 float 4 zużycie baterii 7. zadanie (korelacja) 

200..201 timestamp 4 Czas GPS 

202..203 float 4 Szerokość geograficzna w formacie DD (DD,DDDD°) 

204..205 float 4 Długość geograficzna w formacie DD (DD,DDDD°) 

206 int 2 Strefa czasowa 

207 int 2 Różnica czasów GPS i UTC [s] 

208 unsigned int 2 Bitowy status (1 - udana, 0 - nieudana) ostatnich 16 synchronizacji (b15 - 
najstarsza, b0 - ostatnia) 

209 unsigned int 2 Procentowy udział udanych synchronizacji w ciągu ostatnich 16 prób 

        

1000 unsigned int 2 Hasło 
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1001 unsigned int 2 Komenda 
Zapis : 
1 - reset urządzenia 
2 - przeładowanie programu 
3 - ustawienia domyślne (zerowanie daty, kasowanie liczników) 
4 - tryb magazynowy 
 
 
10 - kasuj dane z dziennika urządzenia 
11 - kasuj dane z rejestru alarmów i zdarzeń 
12 - kasuj dane z pomiarów chwilowych DC dla kanału 1 
13 - kasuj dane z pomiarów chwilowych DC dla kanału 2 
14 - kasuj dane z pomiarów chwilowych DC dla kanału 3 
15 - kasuj dane z pomiarów chwilowych DC dla kanału 4 
16 - kasuj dane z pomiarów chwilowych DC dla kanału 5 
17 - kasuj dane z pomiarów chwilowych DC dla kanału 6 
18 - kasuj dane z pomiarów chwilowych 50Hz dla kanału 1 
19 - kasuj dane z pomiarów chwilowych 50Hz dla kanału 2 
20 - kasuj dane z pomiarów chwilowych 50Hz dla kanału 3 
21 - kasuj dane z pomiarów chwilowych 50Hz dla kanału 4 
22 - kasuj dane z pomiarów chwilowych 50Hz dla kanału 5 
24 - kasuj dane z pomiarów dodatkowych dla kanału 1 
25 - kasuj dane z pomiarów dodatkowych dla kanału 2 
26 - kasuj dane z pomiarów dodatkowych dla kanału 3 
27 - kasuj dane z pomiarów dodatkowych dla kanału 4 
28 - kasuj dane z pomiarów dodatkowych dla kanału 5 
29 - kasuj dane z pomiarów dodatkowych dla kanału 6 
30 - kasuj dane z pomiarów w taktowaniu dla kanału 1 
31 - kasuj dane z pomiarów w taktowaniu dla kanału 2 
32 - kasuj dane z pomiarów w taktowaniu dla kanału 3 
33 - kasuj dane z pomiarów w taktowaniu dla kanału 4 
34 - kasuj dane z pomiarów w taktowaniu dla kanału 5 
35 - kasuj dane z pomiarów w taktowaniu dla kanału 6 

1002 unsigned int 2 Adres modbus 

1003 unsigned int 2 Prędkość transmisji na zewnętrznym porcie RS485 

1004 unsigned int 2 Opóźnienie przejścia w tryb uśpienia [s] 

1005 unsigned int 2 Konfiguracja licznika impulsów 

1006 unsigned int 2 Status dziennika urządzenia: 
b0 - przepełnienie dziennika urządzenia 
b1 - istnieją nieodczytane wpisy w dzienniku urządzenia 
b2-b15 - nieużywane 

1007 unsigned int 2 Ilość wpisów w dzienniku urządzenia 

1008 unsigned int 2 Odczytana ilość wpisów w dzienniku urządzenia 

1009 unsigned int 2 Status rejestru alarmów i zdarzeń: 
b0 - przepełnienie rejestru alarmów i zdarzeń 
b1 - istnieją nieodczytane wpisy w rejestrze alarmów i zdarzeń 
b2-b15 - nieużywane 

1010 unsigned int 2 Ilość wpisów w rejestrze alarmów i zdarzeń 

1011 unsigned int 2 Odczytana ilość wpisów w rejestrze alarmów i zdarzeń 
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1101 unsigned int 2  
Konfigurowane bezpośrednio w opcjach zadania 

        

1200..1215 char[32] 32 Nr IMEI 

1216..1231 char[32] 32 Nazwa APN 

1232..1247 char[32] 32 Użytkownik APN 

1248..1263 char[32] 32 Hasło APN 

1264..1265 unsigned char[4] 4 Adres IP zdalnego serwera 

1266 unsigned int 2 Port zdalny 

1267 unsigned int 2 Port lokalny 

1268 unsigned int 2 Kod PIN karty SIM 

1269 unsigned int 2 1b  - Tryb połączenia 
 

1270 unsigned int 2 Status modemu GSM (0 - wyłączony; 1- modem włączony) 

1271 unsigned int 2 Status połączenia GSM (0 - nie połączony, 1 - połączony, 2 - trwa łączenie) 
    

1280 unsigned int 2 Domyślna karta SIM 

1290 unsigned int 2 prefix krajowy numerów telefonów 

1291..1292 unsigned int 4 Numer centrum SMS 

1293..1294  unsigned int 4 Numer tel. dla SMS 

        

1300..1301 timestamp 4 GPS: data i czas wykonania pierwszej synchronizacji 

1302 unsigned int 2 GPS: odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi synchronizacjami [min] 

1303 unsigned int 2 GPS: maksymalny czas trwania synchronizacji [s] (minimalna wartość powinna być 
>= 100) 

1304 unsigned int 2 GPS: opcje 

        

1310..1311 timestamp 4 GSM: data i czas pierwszego połączenia 

1312 unsigned int 2 GSM: odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi połączeniami [min] 

1313 unsigned int 2 GSM: czas oczekiwania na odpowiedź serwera [s/10] 

1314 unsigned int 2 GSM: liczba prób nawiązania połączenia 

1315..1316 unsigned long int 4 GSM: opcje 
b0 - nawiązuj połączenie według harmonogramu 
b1 - \  tryb pracy (0 - auto, 1 - offline, 2 - online) 
b2 - /  
b3 - nawiązuj połączenie po udanej synchronizacji GPS 
b4 - nawiązuj połączenie po wykonaniu pomiaru chwilowego DC 
b5 - nawiązuj połączenie po wykonaniu pomiaru chwilowego 50Hz 
b6 - nawiązuj połączenie po wykonaniu pomiaru dodatkowego 
b7 - nawiązuj połączenie po wykonaniu taktowania 
b8 - nawiązuj połączenie po wykonaniu rejestracji DC 
b9 - nawiązuj połączenie po wykonaniu rejestracji 50Hz 
b10 - nawiązuj połączenie po wykonaniu korelacji 
b11 - nawiązuj połączenie przy niskim stanie baterii wewnętrznej 
b12 - nawiązuj połączenie po zaniku napięcia zasilania 
b13 - nawiązuj połączenie po powrocie napięcia zasilania 
b14 - nawiązuj połączenie po rozwarciu wejścia impulsowego 
b15 - nawiązuj połączenie po zwarciu wejścia impulsowego 
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1320..1321 timestamp 4 POMIAR CHWILOWY: data i czas pierwszego pomiaru 

1322 unsigned int 2 POMIAR CHWILOWY: odstęp czasowy pomiędzy pomiarami [min] 

1323 unsigned int 2 POMIAR CHWILOWY: opcje 
b0 - wykonaj pomiar DC na kanale 1 
b1 - wykonaj pomiar DC na kanale 2 
b2 - wykonaj pomiar DC na kanale 3 
b3 - wykonaj pomiar DC na kanale 4 
b4 - wykonaj pomiar DC na kanale 5 
b6 - nieużywany 
b7 - nieużywany 

1324 unsigned int 2 odstęp czasowy do 2 pomiaru 

1325 unsigned int   stan przekaźników w czasie pomiarów: 
b0-b7 - pierwszy pomiar 
b8-b15 - drugi pomiar 

      
 

        

1330..1331 timestamp 4 TAKTOWANIE: data i czas pierwszego pomiaru 

1332 unsigned int 2 TAKTOWANIE: odstęp czasowy pomiędzy pomiarami [min] 

1333 unsigned int 2 TAKTOWANIE: opcje 

1334 unsigned int 2 TAKTOWANIE: czas trwania [min] 

1335 unsigned int 2 TAKTOWANIE: czas załączenia [s/10] 

1336 unsigned int 2 TAKTOWANIE: czas wyłączenia [s/10] 

1337 unsigned int 2 TAKTOWANIE: opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu [s/10] 

1338 unsigned int 2 TAKTOWANIE: opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu [s/10] 

        

1340..1341 timestamp 4 REJESTRACJA DC: data i czas pierwszego pomiaru 

1342 unsigned int 2 REJESTRACJA DC: odstęp czasowy pomiędzy rejestracjami [min] 

1343 unsigned int 2 REJESTRACJA DC: odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi pomiarami [s/10] 

1344 unsigned int 2 REJESTRACJA DC: czas trwania [min] 

1345 unsigned int 2 REJESTRACJA DC: opcje 
b0 - rejestruj pomiar DC na kanale 1 
b1 - rejestruj pomiar DC na kanale 2 
b2 - rejestruj pomiar DC na kanale 3 
b3 - rejestruj pomiar DC na kanale 4 
b4 - rejestruj pomiar DC na kanale 5 
 
b6..b15 - nieużywane 

        

1350..1351 timestamp 4 REJESTRACJA 50Hz: data i czas pierwszego pomiaru 

1352 unsigned int 2 REJESTRACJA 50Hz: odstęp czasowy pomiędzy rejestracjami [min] 

1353 unsigned int 2 REJESTRACJA 50Hz: odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi pomiarami [s/10] 

1354 unsigned int 2 REJESTRACJA 50Hz: czas trwania [min] 
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1355 unsigned int 2 REJESTRACJA 50Hz: opcje 
0 - nie wykonuj 
1 - rejestruj pomiar 50Hz na kanale 1 
2 - rejestruj pomiar 50Hz na kanale 2 
3 - rejestruj pomiar 50Hz na kanale 3 
4 - rejestruj pomiar 50Hz na kanale 4 
5 - rejestruj pomiar 50Hz na kanale 5 
 

        

1360..1361 timestamp 4 KORELACJA: data i czas pierwszego pomiaru 

1362 unsigned int 2 KORELACJA: odstęp czasowy pomiędzy korelacjami [min] 

1363 unsigned int 2 KORELACJA: odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi pomiarami [s/10] 

1364 unsigned int 2 KORELACJA: czas trwania [min] 

1365 unsigned int 2 KORELACJA: 
LB : numer pierwszy wybranego kanału 
0 - nie wykonuj 
1 - rejestruj pomiar DC na kanale 1 
2 - rejestruj pomiar DC na kanale 2 
3 - rejestruj pomiar DC na kanale 3 
4 - rejestruj pomiar DC na kanale 4 
5 - rejestruj pomiar DC na kanale 5 
 

        

        

3000 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3001 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3002 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3003 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3004 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3005 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3006 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3007 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3008 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3009 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3010 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3011 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3012 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3013 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3014 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 
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3015 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3016 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3017 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

       TYP  POMIARU 

3018 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3019 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3020 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3021 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3022 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3023 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3024 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3025 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3026 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3027 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3028 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3029 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3030 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3031 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3032 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

        

3036 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3037 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3038 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 



TelCorr4 – dane techniczno-ruchowe 

66/81 

 

3039 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3040 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3041 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3042 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3043 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3044 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3045 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3046 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3047 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3048 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3049 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3050 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

        

3054 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3055 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3056 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3057 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3058 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3059 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3060 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3061 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3062 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3063 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3064 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3065 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3066 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
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b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3067 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3068 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

        

3072 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3073 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3074 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3075 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3076 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3077 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3078 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3079 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3080 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3081 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3082 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3083 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3084 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3085 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3086 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

        

3090 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3091 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3092 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3093 unsigned int 2 

Numer kanału, z którego są wykonane pomiary (1 - kanał 1. , 2 - kanał 2.  ... itd.) 
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3094 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3095 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3096 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3097 unsigned int 2 Numer kanału, z którego są wykonane pomiary (1 - kanał 1. , 2 - kanał 2.  ... itd.) 

3098 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3099 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3100 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

3101 unsigned int 2 Numer kanału, z którego są wykonane pomiary (1 - kanał 1. , 2 - kanał 2.  ... itd.) 

        

3102 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3103 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3104 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

        

3105 unsigned int 2 Status bufora: 
b0 - przepełnienie bufora pomiarów 
b1 - istnieją nieodczytane pomiary w buforze 
b2-b15 - nieużywane 

3106 unsigned int 2 Ilość pomiarów zapisanych 

3107 unsigned int 2 Ilość pomiarów odczytanych 

        

5010..5011 float 4 Wartość dolnego progu alarmowego 

5012..5013 float 4 Wartość górnego progu alarmowego 

5014 unsigned int 2 Status kanału 1: 
b0 - wystąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego 
b1 - wystąpiło przekroczenie progu alarmowego 
b2-b15 - nieużywane 

        

6000..7999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY DC :      - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

8000..9999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY 50Hz :   - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

10000..11999 singlesample[500] 8*500 
 

12000..14969 switchsample[270] 22*270 POMIAR W TAKTOWANIU :     - czas rozpoczęcia taktowania      (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                               - czas trwania 
                                               - czas załączenia 
                                               - czas wyłączenia 
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                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu 
                                               - wartość pomiaru załączeniowego 
                                               - wartość pomiaru wyłączeniowego 

        

        

15010..15011 float 4 Wartość dolnego progu alarmowego 

15012..15013 float 4 Wartość górnego progu alarmowego 

15014 unsigned int 2 Status kanału 2: 
b0 - wystąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego 
b1 - wystąpiło przekroczenie progu alarmowego 
b2-b15 - nieużywane 

        

16000..17999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY DC :      - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

18000..19999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY 50Hz :   - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

20000..21999 singlesample[500] 8*500 
 

22000..24969 switchsample[270] 22*270 POMIAR W TAKTOWANIU :     - czas rozpoczęcia taktowania      (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                               - czas trwania 
                                               - czas załączenia 
                                               - czas wyłączenia 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu 
                                               - wartość pomiaru załączeniowego 
                                               - wartość pomiaru wyłączeniowego 

        

        

25010..25011 float 4 Wartość dolnego progu alarmowego 

25012..25013 float 4 Wartość górnego progu alarmowego 

25014 unsigned int 2 Status kanału 3: 
b0 - wystąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego 
b1 - wystąpiło przekroczenie progu alarmowego 
b2-b15 - nieużywane 

        

26000..27999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY DC :      - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

28000..29999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY 50Hz :   - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

30000..31999 singlesample[500] 8*500 
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32000..34969 switchsample[270] 22*270 POMIAR W TAKTOWANIU :     - czas rozpoczęcia taktowania      (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                               - czas trwania 
                                               - czas załączenia 
                                               - czas wyłączenia 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu 
                                               - wartość pomiaru załączeniowego 
                                               - wartość pomiaru wyłączeniowego 

        

        

35010..35011 float 4 Wartość dolnego progu alarmowego 

35012..35013 float 4 Wartość górnego progu alarmowego 

35014 unsigned int 2 Status kanału 4: 
b0 - wystąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego 
b1 - wystąpiło przekroczenie progu alarmowego 
b2-b15 - nieużywane 

        

36000..37999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY DC :      - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

38000..39999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY 50Hz :   - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

40000..41999 singlesample[500] 8*500 
 

42000..44969 switchsample[270] 22*270 POMIAR W TAKTOWANIU :     - czas rozpoczęcia taktowania      (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                               - czas trwania 
                                               - czas załączenia 
                                               - czas wyłączenia 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu 
                                               - wartość pomiaru załączeniowego 
                                               - wartość pomiaru wyłączeniowego 

        

        

45010..45011 float 4 Wartość dolnego progu alarmowego 

45012..45013 float 4 Wartość górnego progu alarmowego 

45014 unsigned int 2 Status kanału 5: 
b0 - wystąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego 
b1 - wystąpiło przekroczenie progu alarmowego 
b2-b15 - nieużywane 

        

46000..47999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY DC :      - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

48000..49999 singlesample[500] 8*500 POMIAR CHWILOWY 50Hz :   - czas wykonania pomiaru            (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                                  - wartość pomiaru 

50000..51999 singlesample[500] 8*500 
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52000..54969 switchsample[270] 22*270 POMIAR W TAKTOWANIU :     - czas rozpoczęcia taktowania      (dodatkowe 
informacje patrz -> "Organizacja przestrzeni adresowej") 
                                               - czas trwania 
                                               - czas załączenia 
                                               - czas wyłączenia 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po załączeniu 
                                               - opóźnienie wykonania pomiaru po wyłączeniu 
                                               - wartość pomiaru załączeniowego 
                                               - wartość pomiaru wyłączeniowego 
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6 Dane techniczne  

 

Tylko wartości zawierające tolerancje lub granice są danymi gwarantowanymi. 
Wartości bez tolerancji służą jedynie do celów informacyjnych 

 

6.1 Dane mechaniczne 
Właściwość Wielkość 

Wymiary wys./szer./głęb. max 305 mm x 80 mm x 55 mm 

Długość  ze stelażem max 530 mm 

Klasa szczelności IP 67 

Temperatura pracy -40… +85°C 

Temperatura przechowywania -40… +85°C 

Masa <= 1,2 kg   

Złącze GPS  1 x SMA (wtyk męski, gwint zewn. 6mm) 

Złącze GSM 1 x SMA (wtyk żeński, gwint zewn. 6mm) 

Złącze USB 1 x Mini USB (A/B) 

Zasilacz zewnętrzny + RS485 + Wejście cyfrowe A i B 1x złącze okrągłe (8 styków) 

Wyjście styków przekaźnika 1x złącze okrągłe (6 styków) 

Wejście pomiarowe U 10V1 i U 10V2 1x kabel + 4 końcówki kablowe 

Wejście pomiarowe I 5mA 1x kabel + 2 końcówki kablowe 

Wejście pomiarowe  50V lub U 500V 1x kabel + 2 końcówki kablowe 

Wejście pomiarowe 60mV lub U 100MV  
(amperomierz/mikrowoltomierz) 

1x kabel + 2 końcówki kablowe 

 

6.2 Dane elektryczne 

Wejścia pomiarowe - kategoria pomiarowa II(PN-EN 61010-2-030) , stopień 

zanieczyszczenia 1. Bezpieczeństwo przez ograniczenie prądu rezystancją wejścia >= 10 MΩ oraz 

izolacja galwaniczna modułu pomiarowego od reszty układu. 

6.2.1 Zasilanie 

6.2.1.1 USB 

Napięcie zasilania   5 V dc 5% 

Prąd zasilania 0,5 do 1,5A 
 

6.2.1.2 Zasilacz zewnętrzny 

Napięcie wejściowe 11…28V dc 

Maksymalny prąd chwilowy (GSM ok. 2ms) 0,8A / 12V 

Zabezpieczenie wewnętrzne bezpiecznik typ F 4A 

Typowo pobór prądu w zakresie 0,05…0,3A/12V 

 

6.2.1.3 Moduł bateryjny MZB 02 v2.0 ( 3 x bateria Saft LSH 20) 

Nominalne napięcie 3,6 V 

Zakres napięcia pracy 2,7 …3,68 V 

Maksymalny prąd ciągły 0,5 A (temp=20°C) 

Dopuszczalny prąd chwilowy 0,1 sek/ 2 min przerwa 2 A (temp=20°C) 
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Maksymalna pojemność w temp. 20 °C; I obc. 15 mA 39 Ah 

Maksymalna pojemność w temp. 20 °C; I obc. 70 mA 30 Ah 

 

6.2.2 GPS 

Czułość odbiornika GPS -147 … -160 dBm 

Dokładność pozycjonowania GPS 2,5 m 

Dokładność sygnału czasu GPS 30ns rms 

 

6.2.3 GSM/GPRS/HSPA 

Pasma 2G: 900/1800   3G: 900/2100 MHz 

Moc wyjściowa w pasmie WCDMA/HSDPA/HSUPA  Power Class 3 (24 dBm)  

Moc wyjściowa w pasmie DCS/PCS Power Class 1 (30 dBm)  

Moc wyjściowa w pasmie GSM/E-GSM Power Class 4 (33 dBm)  

 

6.2.4 USB 

Wersja 2.0  (Host / Device) 

 

6.2.5 RS485 

Standard ANSI/EIA-485 

 

6.2.6 Wejście cyfrowe 

Napięcie próbkowania 3,3V  10% 

Prąd próbkowania <= 3 mA 

Rezystancja wyjściowa  >= 10kΩ 5% 

ESD 4kV 

 

6.2.7 Wyjście styków przekaźnika niskoprądowego 

Maksymalne napięcie  < 125Vac/30Vdc 

Obciążalność < 0,5A/125Vac lub 1A/30Vdc 

Czas załączenia/wyłączenia  <= 3 ms 

Wytrzymałość izolacji  >= 230Vac 

Wytrzymałość chwilowa 1min. >= 1500Vdc 

 

6.2.8 Wyjście styków przekaźnika wysokoprądowego 

Maksymalne napięcie  < 250V ac 

Obciążalność < 16 A ac 

Czas załączenia/wyłączenia < 10ms 

Wytrzymałość izolacji  >= 2500 V dc 

 

6.2.9 Wejście pomiarowe 10V ac/dc ( oznaczone U10V A, U10V B ) 

Parametr Wartość 

Zakres pomiarowy  10 V dc/ac 

Klasa dokładności zakresów 0,1 % 

Rezystancja wejściowa minimum 10 MΩ 
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Rozdzielczość  1 mV 

Maksymalne napięcie na wejściu 300 V ac/dc 

Moduł pomiarowy z izolacją galwaniczną (kategoria pomiarowa 300V) 

Maksymalne napięcie na wejściu 300 V ac rms 

Odporność przepięciowa wejścia 2,5 kV 

Izolacja galwaniczna wejścia (1 min.) 2,5 kV ac rms 

 

6.2.10 Wejście pomiarowe 60mV ac/dc ( oznaczone U 100MV )* 

Parametr Wartość 

Zakres pomiarowy  100 mV dc/ac 

Klasa dokładności zakresu 0,1 % 

Rezystancja wejściowa minimum 1 MΩ 

Rozdzielczość  3 µV 

Moduł pomiarowy z izolacją galwaniczną (kategoria pomiarowa II 300V) 

Maksymalne napięcie na wejściu 300 V ac rms 

Odporność przepięciowa wejścia 2,5 kV 

Izolacja galwaniczna wejścia (1 min.) 2,5 kV ac rms 

 

6.2.11 Wejście pomiarowe 5mA ( oznaczone I 5MA ) 

Parametr Wartość 

Zakres pomiarowy  5 mA dc/ac 

Klasa dokładności zakresu 0,1 % 

Maksymalna rezystancja wejściowa 0,018 Ω 

Rozdzielczość  10 µA 

Zabezpieczenie wejścia (bezpiecznik) 4 A  

Maksymalne napięcie na wejściu 5V 

Moduł pomiarowy z izolacją galwaniczną (kategoria pomiarowa II 300V) 

Izolacja galwaniczna wejścia (1 min.) 2,5 kV ac rms 

 

6.2.12 Wejście pomiarowe 50V ac/dc ( oznaczone U 500V )* 

Parametr Wartość 

Zakres pomiarowy  500 V dc/ac 

Klasa dokładności zakresu 0,1 % 

Minimalna rezystancja wejściowa 10 MΩ 

Rozdzielczość  5 mV  

Moduł pomiarowy z izolacją galwaniczną (kategoria pomiarowa II 300V) 

Maksymalne napięcie na wejściu 300 V ac rms 

Odporność przepięciowa wejścia 2,5 kV 

Izolacja galwaniczna wejścia (1 min.) 2,5 kV ac rms 

 

*Wejścia pomiarowe mają w opisie nazwy zgodne TelCorr3 ( oznaczenie na kablu 

przyłączeniowym jest związane z możliwością danej płytki po zmianie oprogramowania ) 
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7 Rozwiązywanie problemów  

 
Urządzenie nie reaguje  Sprawdź zasilanie urządzenia 

Podłącz zasilanie zewnętrzne do urządzenia. 
 

Komputer nie wykrywa 
interfejsu USB 

Konieczne jest sprawdzenie diody statusowej urządzenia. 
Ponowne podłączenie interfejsu USB do komputera 
 

Urządzenie nie rejestruje  
pomiarów rejestrowanych 

Należy sprawdzić, czy spełniony jest warunek: 
czas rejestracji < czas powtórzenia zadania. 
 
Należy sprawdzić, czy zaznaczony jest prawidłowy kanał 
pomiarowy urządzenia w konfiguracji zadania 
 
Należy uruchomić testowy pomiar z poziomu konfiguratora, 
oraz odczytać stan buforów pomiarowych 
 

Urządzenie nie wysyła danych 
pomiarowych 

Należy sprawdzić poprawność konfiguracji APN, PIN, IP 
serwera, porty lokalne i zdalne  w konfiguracji GSM 
 
Należy sprawdzić, czy zadanie ma zdefiniowany harmonogram, 
czas, powtórzenia, oraz wymuszenie połączenia z 
harmonogramu, lub z po wykonaniu danego typu zadania 
 
Należy prześledzić komunikację z serwerem przy włączonych 
komunikatach serwisowych   

Urządzenie nie reaguje na 
przyciśnięcie przycisku  

Należy sprawdzić, czy algorytm pracy przycisku jest spełniony 
– zasilanie zewnętrzne / interfejs USB.  
 
W celu wykonania resetu urządzenia należy przycisnąć przez 
min. 15 sekund. Reset urządzenia sygnalizowany jest ciągłym 
świeceniem białej diody LED.  
Po wykonaniu resetu urządzenie uruchamia synchronizację 
GPS. 
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8 Uwagi licencyjne – program konfiguracyjny 
 

W oprogramowaniu wykorzystano biblioteki: 

RJCP.SerialPortStream – licencja Microsoft Public License (Ms-PL) 

DocumentFormat.OpenXml – licencja  MIT  
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8.1 Licencja Microsoft Public License (Ms-PL) 

 

Microsoft Public License (Ms-PL) 

 

This license governs use of the accompanying software. If you use the 

software, you accept this license. If you do not accept the license, do not 

use the software. 

 

1. Definitions 

The terms "reproduce," "reproduction," "derivative works," and "distribution" 

have the same meaning here as under U.S. copyright law. 

A "contribution" is the original software, or any additions or changes to the 

software. 

A "contributor" is any person that distributes its contribution under this 

license. 

"Licensed patents" are a contributor's patent claims that read directly on its 

contribution. 

 

2. Grant of Rights 

(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the 

license conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a 

non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce its 

contribution, prepare derivative works of its contribution, and distribute its 

contribution or any derivative works that you create. 

 

(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license 

conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a 

non-exclusive, worldwide, royalty-free license under its licensed patents to 

make, have made, use, sell, offer for sale, import, and/or otherwise dispose 

of its contribution in the software or derivative works of the contribution in 
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the software. 

 

3. Conditions and Limitations 

(A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any 

contributors' name, logo, or trademarks. 

 

(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you 

claim are infringed by the software, your patent license from such contributor 

to the software ends automatically. 

 

(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all 

copyright, patent, trademark, and attribution notices that are present in the 

software. 

 

(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may 

do so only under this license by including a complete copy of this license 

with your distribution. If you distribute any portion of the software in 

compiled or object code form, you may only do so under a license that complies 

with this license. 

 

(E) The software is licensed "as-is." You bear the risk of using it. The 

contributors give no express warranties, guarantees or conditions. You may 

have additional consumer rights under your local laws which this license 

cannot change. To the extent permitted under your local laws, the contributors 

exclude the implied warranties of merchantability, fitness for a particular 

purpose and non-infringement.  
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8.2 Licencja MIT  

 

The MIT License (MIT) 

 

Copyright (c) Microsoft Corporation 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

in the Software without restriction, including without limitation the rights 

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE.  
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9 Pomoc techniczna 
  Pytania oraz zgłoszenia problemów technicznych należy kierować na adres wytwórcy urządzenia 

(dane kontaktowe poniżej). 

Ul. Czołgowa 4, Złotniki 
62-002 Suchy Las 

tel. +48 61 640 67 00 
fax. +48 61 640 67 25 

email: atrem@atrem.pl 
www:atrem.pl 

 

mailto:atrem@atrem.pl

