
HYDRO LOGGER H1 rozšiøuje øadu malých 
telemetrických stanic vyrábìných sdružením 
FIEDLER-MÁGR. Datalogger je vhodný pro sbìr dat 
z objektù bez i se sí�ovým napájením a všude tam, 
kde staèí pøedávání namìøených dat na server v 
delších, obvykle v jednodenních intervalech. Po 
dosažení pøednastavených mezních hodnot se 
aktivuje pøenos dat i varovných SMS okamžitì.

Typické použití HYDRO LOGGERU H1:  

n Dálkové odeèty vodomìrù. Sledování okamžitých 
i minimálních noèních prùtokù vèetnì bilancí.

n Kontinuální sledování prùtokù, tlakù a hladin     
v mìrných šachtách a ve vodojemech.  

n Výstavba sítì deš�omìrných a limnigrafických 
stanic s možností rozesílání varovných SMS.

HYDRO LOGGER H1 využívá datahosting zøízený na serveru 
výrobce stejným zpùsobem, jako to dìlají stanice M4016 a 
STELA. Uživatel tak nemusí zøizovat vlastní server ani 
zajiš�ovat jeho provoz a údržbu.

Oprávnìným uživatelùm jsou data uložená na serveru 
kdykoliv pøístupná pøes standardní webový prohlížeè. Server 
kromì grafické a tabulkové vizualizace umožòuje také 
statistické výpoèty bilanèních prùtokù, vyhledávání mezních 
hodnot, exporty dat v nìkolika formátech a další funkce. 

Èasto využívanou funkcí serveru je zpracování a následný tisk 
pøehledových zpráv o proteklých objemech za jednotlivé 
mìsíce a mìøící stanice.

Dlouhodobé zapùjèení SIM

Spolu se stanicí lze u dodavatele objednat i SIM kartu s 
nízkým paušálem 40,- Kè/mìsíc, ve kterém je obsažen i volný 
objem 1 MB pøenesených dat. Tento objem ve velké vìtšinì 
aplikací postaèuje na mìsíèní provoz stanice.

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

www.fiedler.company
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DatahostingPøíklady použití
Levný a spolehlivý 
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 pro pøedávací 

 šachty, VDJ, ÈS.

Vodárenství
Hydrometeorologie

Vìda a výzkum

Grafický displej, kterým je HYDRO LOGGER H1 
vybaven, poskytuje okamžitý pøehled o mìøených 
velièinách.(prùtok, tlak, hladina, teplota, napìtí 
napájecí baterie) a usnadòuje instalaci GSM antény 
v terénu - na displeji se zobrazuje aktuální intenzita 
GSM pole i objem odeslaných dat na server. Vlastní 
bateriové napájení dimenzované na nìkolik rokù 
provozu lze šetøit pøipojením externího napájecího 
zdroje 8 až 15 VDC.

Vestavìný programovatelný mìniè napìtí umožòuje 
bezproblémové pøipojení až dvou tlakových nebo 
hladinových snímaèù s výstupním signálem 4-20 
mA. Proud pro napájení tìchto èidel a OPTO 
snímaèù je sledován a pøi jeho nárùstu je upozornìn 
uživatel na pøípadnou závadu pøipojených èidel.

Vysoká kapacita datové pamìti uchovává namìøená 
data za nìkolik let provozu i po vybití napájecí baterie.

H1 má robustní mechanické provedení s vysokým 
krytím IP67, které je nutné pro pøístroje umístìné v 
trvale vlhkém prostøedí VDJ, ÚV a mìrných šachet. 

Základní popis

GPRS komunikace

l Pulsní vstupy pro pøipojení OPTO a REED 
snímaèù vodomìrù

l Proudové vstupy pro snímaèe tlakù a 
hladin ve VDJ a ÈS

l Binární vstupy (zatopení, chod èerpadel)

l GSM/GPRS pøenosy dat na server

l Integrovaný systém varovných SMS zpráv

l Provoz z vlastní baterie až 5 let, vstup 
pro externí napájení 12 VDC

l Parametry konfigurovatelné pøes internet

l Robustní kovové pouzdro s krytím IP67

l Nízké provozní náklady dané možností 
používat bìžné kreditní SIM karty

HYDRO LOGGER H1
Malá telemetrická stanice - GSM Datalogger

Základní prvek monitorovacích sítí



Mìøící kanály
Ke každému záznamovému kanálu lze pøiøadit jeho specifický 
název, poèet desetinných míst pro mìøení i archivaci, jednotky, 
mìøící metodu a mnoho dalších parametrù.

Interval archivace je nastavitelný samostatnì pro každý kanál. 
Datalogger podporuje pøechod na èetnìjší záznam vybraných 
velièin po pøekroèení nastavených mezí (limitní alarm) nebo po  
rychlé zmìnì hodnoty (gradientní alarm).

Novì byly do pøístroje doplnìny kontrolní kanály pro záznam napìtí 
baterie,velikosti externího napájecího napìtí, proudu odebíraného 
pøipojenými senzory a teploty i vlhkosti uvnitø dataloggeru.

Základní programové funkce
n Výpoèet okamžitého prùtoku z pulsù (snímaèe REED a OPTO).
n Sledování denních  a  celkových proteklých objemù od instalace.
n Výpoètové funkce nad mìøícími kanály (souèet, klouzavý souèet 

nebo prùmìr, rozdíl, trend, korekce polynomem 2.øádu) s výstupem 
do samostatného kanálu i do SMS. .

n Limitní a gradientní alarmy pro každý kanál.

Datové pøenosy mezi serverem a Dataloggerem H1
n Pøedávání zmìøených dat  na server v nastavených èasech.
n Pøechod na èetnìjší pøenosy po vyhodnocení alarmového stavu. 
n Øízené napájení GPRS modulu umožòuje mnohaletý  provoz 

bez výmìny baterií - více než 4000 datových relací nebo SMS. 
n Parametrizace pøes server vèetnì ukládání zmìn v nastavení.
n Seøizování èasu stanice podle serveru.
n Upgrade FW dataloggeru prostøednictvím serveru. 

n Telefonní seznam pro 10 adresátù, sdružování do skupin.
n 14 nastavitelných varovných SMS zpráv (libovolný text, 

automatické vkládání aktuální hodnoty, rùzné spouštìcí 
podmínky vèetnì doby jejich trvání, hystereze).

n 8 pøednastavených SMS zpráv.
n Možnost sestavení obsahu informativní SMS zprávy (aktuální 

hodnoty, max., min., rùzné bilance, kredit SIM,...). Informativní 
SMS odesílané v denním, týdenním nebo v mìsíèním intervalu. 

Systém varovných a informativních SMS:

SW

Vstupy: 

n PV1-PV2: 2 rychlé vstupy s integrovanými èítaèi pulsù urèené 
pro snímaèe vodomìrù typu OPTO nebo REED

n PV3-PV4: 2 Pulsnì-binární vstupy urèené pro snímaèe typu 
REED nebo jako vstupy binárních stavù (chody a poruchy 
èerpadel, zatopení jímky, ostraha objektu, ...) 

n AV1- AV2:  2 proudové vstupy: analogový signál 0-20 mA, 4-
20 mA, 1-5 mA, 0-5 mA, 0-1 mA.

n Variantnì 2 napì�ové vstupy: 0 až 2,0V
n RS-485: sériové sí�ové rozhraní pro pøipojení samostatných 

mìøících sond (napø. ultrazvukového snímaèe hladiny US1200).

n T1: vstup pro pøipojení externího teplotního senzoru 
DIGITHERM (polovodièové èidlo s pøesností lepší než 0,5 C).

HYDRO LOGGER H1 je vybaven kombinovaným senzorem, který 
slouží pro monitorování teploty a vlhkosti vzduchu uvnitø pøístroje.

Pøipojení PC (notebooku) pod programem MOST: 

n konektor M8 - RS232, k pøístroji lze objednat komunikaèní kabel 
KP232/M8 a pøevodník USB/RS232 

°

Záznamové kanály: 8 analogových, 4 binární, 1 textový, 8 kontr.

Rozlišení AD pøevodníku: 16 bitù, 0-3 desetinná místa

Napájení èidel: programovatelné napìtí 6V/14V, mìøení proudu

Interval archivace: nastavitelný v rozsahu 1 minuta až 1 den 
samostatnì pro každý záznamový kanál

Kapacita datové pamìti: 2MB Flash, až 300.000 hodnot

Podporované velièiny: prùtok, hladina, tlak, teplota, srážky 

Korekce reálného èasu: automatická ze serveru

Napájecí baterie: lithiová baterie SAFT LSH20 3,6V / 13Ah

Externí napájecí napìtí: 8-15 VDC,klidový proud 50uA 

Poèet odeslaných datových relací nebo SMS zpráv: 4.000

Doba provozu: podle poètu a typu pøipojených èidel, èetnosti 
mìøení a poètu datových relací až 5 rokù bez výmìny baterie

GSM/GPRS modul:  GPRS Class 12, sloty: 4Rx / 4Tx 

GSM anténa (v cenì stanice): magnetická 1dB, FME konektor

Pracovní teplotní rozsah: -20 až +50 °C

Materiál pouzdra: Al slitina a plast

Rozmìry: 160 x 90 x 60 mm (bez GSM a kabelových vývodek) 

Hmotnost: 1,1 kg vèetnì nerezového držáku a baterie

Krytí: IP67

HW

H1-malá telemetrická stanice-GSM Datalogger
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FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05  Èeské Budìjovice

tel.: 420/ 386 358 274, http://www.fiedler.company 

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

PØIPOJENÍ ÈIDEL A SNÍMAÈÙ TECHNICKÉ PARAMETRY


