MZN-102
moduł komunikacyjny GSM/GPRS

Moduł komunikacyjny MZN to specjalizowany modem, przeznaczony
do zestawiania połączeń przeźroczystych w sieciach GSM/GPRS z dowolnymi
urządzeniami wyposażonymi tylko w łącze szeregowe. Moduł może także
pracować jako koncentrator danych z liczników energii elektrycznej i innych
urządzeń.
W trybie przeźroczystym modem wraz z oprogramowaniem nadrzędnym,
działającym w centrum akwizycji, tworzy sprzętowo-programową warstwę
transportową. Specjalizowany protokół urządzenia końcowego jest zagnieżdżany w warstwie transportowej.
W trybie koncentratora MZN samodzielnie odczytuje liczniki energii elektrycznej i gromadzi dane w wewnętrznej, nieulotnej pamięci. Standardowo, MZN
współpracuje z licznikami wyposażonymi w protokół komunikacyjny
IEC1107. Maksymalnie może obsłużyć 4 liczniki podłączone przez pętle
prądową CLO lub 16 liczników podłączonych przez RS-485. MZN pełni funkcje
koncentratora danych. Dane na bieżąco gromadzone w wewnętrznej pamięci
mogą być odczytywane zdalnie poprzez łącze GSM/GPRS. Odczyt odbywa się
w protokołach Modbus i DNP 3.0.
Łączność z MZN od strony sieci GSM/GPRS realizowana jest protokołami
pakietowymi. Dla połączeń GPRS użytkownik ma do wyboru protokoły
sieciowe TCP/IP lub UDP. W przypadku wykorzystania połączeń telefonicznych, MZN przesyła dane w technologii CSD.
Od strony urządzenia obiektowego dostępny jest port szeregowy RS-485 lub
pętla prądowa CLO. Do MZN można podłączyć jedno dowolne urządzenie lub
kilka adresowalnych urządzeń posiadających łącze szeregowe, takie jak
liczniki energii elektrycznej, liczniki wody i inne urządzenia pomiarowe, dla
którego MZN zrealizuje zdalny odczyt.

Dodatkowo, moduł MZN jest wyposażony w dwa wejścia oraz jedno wyjście dwustanowe. Dzięki nim MZN ma możliwość akwizycji
zewnętrznych sygnałów dwustanowych takich jak stan otwarcia drzwi, stan centralki alarmowej. Może funkcjonować jako zabezpieczenie
antykradzieżowe lub badać stan innego czujnika, wyposażonego w interfejs dwustanowy. Wyjście dwustanowe przeznaczone jest np. do
generowania parametryzowanego impulsu synchronizacji czasu.
Wewnętrzny akumulator umożliwia normalną pracę modułu w przypadku zaniku zasilania sieciowego przez czas do 4 godzin.

Budowa
Moduł komunikacyjny MZN jest wykonany w metalowej obudowie do montażu na szynę DIN. Zaciski przyłączeniowe, szuflada karty SIM,
złącze anteny oraz serwisowe osłonięte są zdejmowaną plombowaną osłoną.
Urządzenie składa się z następujących bloków: buforowanego zasilacza umożliwiającego pracę urządzenia bez zewnętrznego zasilania,
części transmisyjnej realizującej przesył danych łączem GSM/GPRS, bloku separowanej galwanicznie pętli prądowej i interfejsu
RS-485 oraz separowanego bloku wyjścia i wejść dwustanowych. Wewnętrzny modem GSM/GPRS pracuje w pasmach 900/1800MHz,
w klasie 10.
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www.mikronika.pl

złącze zasilania ZAS

Oprogramowanie
Moduł posiada specjalizowane oprogramowanie, które realizuje funkcje obsługi połączeń GPRS, CSD, transmisji danych oraz funkcje
odczytu zewnętrznych urządzeń. Funkcjonalność modułu MZN zależy od wprowadzonej przez użytkownika konfiguracji.
Moduł MZN realizuje wszystkie, wcześniej skonfigurowane funkcje, automatycznie po podaniu napięcia zasilania.
Do podglądu stanu pracy, konfiguracji oraz edycji parametrów pracy modułu MZN służy, pracujący w środowisku Windows, program
„Serwis.exe”. Program dostarczany jest w komplecie z modułem MZN. Program pozwala na podgląd i ustawienie wszystkich parametrów
pracy modułu MZN.

Dane techniczne
Zdalny kanał telemechaniki:
< transmisja GPRS
< tryb przezroczysty CSD
< powiadomienia SMS
< protokół: standardowo MODBUS, DNP 3.0 w warstwie TCP/IP
Obiektowy kanał szeregowy:
< warstwa fizyczna: separawony CLO (opcja: separowany RS-485)
< separacja galwaniczna:
- więcej niż 1.0kVRMS/1 min dla CLO, RS-485
- więcej 2,5kVRMS/1min dla zasilania
< protokoły transmisji: PN-EN, DLMS
< szybkość transmisji: 300÷19200Bd
< bity kontrolne: parametryzowane
Kanał konfiguracyjny:
< protokół MODBUS: warstwa fizyczna RS-232D
Zasilanie:
< napięcie zasilania: 110-230V AC/DC (opcja: 90-300V AC rozszerzony zakres)
< specyfikacja zasilania:
- 220DC od -20 do +15%, klasa Dc3
- 90÷250V AC
- tętnienia ≤5%, klasa VR3

częstotliwość napięcia zasilania AC: 47-63Hz
maksymalny szczytowy pobór mocy: 9W
< średni pobór mocy: 1W
Zasilanie modułu jest separowane galwanicznie od obwodów wejściowych, interfejsów komunikacyjnych i układów logicznych.
Parametry mechaniczne:
< masa: 1,5kg
< wymiary: 165x139x70mm z osłoną zacisków
Warunki środowiskowe wg PN-EN 60870-2-2:
< klasa C1 - rozszerzona:
- zakres temperatury pracy: -25/+55°C
- wilgotność względna: 5-95 %, bez kondensacji par i gazów
Dla lokalizacji słabo zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi istnieje możliwość wykonania modułu w klasie C2 lub wyższej po
przeprowadzeniu uzgodnień na etapie projektowania aplikacji.
< parametry mechaniczne: klasa Bm, lokalizacje o małym natężeniu wibracji i wstrząsów
Możliwość wykonania modułu MZN-101 dla klasy Cm, dla lokalizacji ze znacznymi wibracjami i wstr ząsami, zgodnie z przewidywaną
aplikacją.
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<
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Współpraca z licznikiem energii typu Elster A1500
Lokalny terminal
z programem
konfiguracyjnym

Antena
GSM

Centrum
akwizycji
danych

Łączność GPRS

Licznik energii Elster A1500
Moduł komunikacyjny MZN-102

Transmisja
RS-232

PE Zasialanie
N
L 230/220V AC/DC
Obiektowy kanał szeregowy

Opis złącz
Złącze sterownika RS-232D: X1 typ RJ45
Nr PINU
1
2
3
4
5
6
7
8

Złącze kanału obiektowego, wejść i wyjścia: X3

Opis
n.c.
n.c.
n.c.
GND
RxD
TxD
CTS
RTS

Nr PINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Złącze anteny
Złącze antenowe GSM 900/1800, typ: SMA - 50Ω
Złącze zasilania ZAS: X4
< gniazdo typ: GMSTB 2,5/6-GF-7,62
< wtyk typ: GMSTB 2,5/6-STF-7,62
Nr PINU
1
2
3

Sygnał
L
N
PE

Opis
zacisk napięcia zasilania
zacisk napięcia zasilania
zacisk ochronny

<
<
<

Sygnał
RH
TH
B
A
WE1H
WE1L
WE2H
WE2L
WY1A
WY1B

Opis
kanał transmisji CLO
kanał transmisji RS-485 (opcja)
wejście dwustanowe nr 1 typ AC, DC
(max. nap.: 300V AC)
wejście dwustanowe nr 2 typ AC, DC
(max. nap.: 300V AC)
wyjście sterujące typu NO, styk
(max nap. 300V AC)

gniazdo typ: MSTB 2,5/10-GF-5,08
wtyk typ: MSTB 2,5/10-STF-5,08
uwaga:
- sygnał RH podłączyć do zacisku „-” transmisji CLO licznika
- sygnał TH podłączyć do zacisku „+” transmisji CLO
licznika
- H - potencjał wysoki dla DC lub „L” dla AC
- L - potencjał niski dla DC lub „N” dla AC
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