
Záznamová a øídící jednotka typu M4016 vznikla na 
základì více jak 12-ti letých zkušeností s výrobou 
obdobných pøístrojù ve spoleènosti FIEDLER-MÁGR. 
Na jejím vývoji se svými požadavky podílely i dvì 
významné vodárenské spoleènosti, které tak pøispìly ke  
vzniku moderního pøístroje s širokým využitím v celé 
øadì aplikací.

Jednotka M4016 pøi plném vybavení v sobì zahrnuje 
universální datalogger, telemetrickou stanici s pøímým 
pøístupem na internet prostøednictvím zabudovaného 
GSM/GPRS modulu, varovný systém založený na 
odesílání SMS zpráv, programovatelný øídící automat a ve 
spojení s ultrazvukovými nebo tlakovými snímaèi hladiny i 
vícenásobný prùtokomìr.

Uživatel má k dispozici 32 (16) dynamicky 
obsazovaných záznamových kanálù pro mìøení a 
archivaci prùtokù, hladin, tlakù a mnoha dalších velièin. 
Chody a poruchy èerpadel, narušení objektu nebo obecnì 
stavy kontaktù mùže monitorovat až 40 binárních kanálù.

Velký poèet analogových, pulsních a èíslicových 
vstupù umožòuje pøipojení rùzných typù snímaèù 
vèetnì inteligentních sond pøes rozhranní RS485. Pro 
mìøení prùtokù v otevøených kanálech má jednotka 
pøednastavené konzumèní rovnice mnoha mìrných 
profilù vèetnì složených žlabù. Kromì okamžitých 
hodnot jsou v datové pamìti uložené i denní a mìsíèní 
proteklé objemy, minima, maxima apod. - vše dostupné i 
prostøednictvím klávesnice,  SMS nebo  internetu.

Podle aktuální hodnoty na vstupech lze øídit až 16 
modulù s proudovým výstupem 4-20 mA a 14 relé. Pro 
každé relé lze nadefinovat také nìkolik složených 
logických a èasových podmínek spínání.

Øízený režim napájení pøipojených snímaèù a velmi 
nízká vlastní spotøeba založená na výkonném RISC 
procesoru a 3V technologii umožòuje v místech bez 
sí�ového napájení až roèní provoz stanice bez dobití 
akumulátoru. 

Jednotka M4016 je urèena pøevážnì pro sbìr dat a pro 
øízení technologie vodárenských objektù (ÈOV, ÈS, ÚV, 
VDJ). Lze ji však využít pøi dispeèerském monitoringu a 
øízení i v energetice, v prùmyslu, pøi poøizování dat pro 
výzkumné úèely, pøi budování systému varovných 
limnigrafických stanic a všude tam, kde se mùže uplatnit 
její mechanicky odolné robustní provedení, spolehlivost 
provozu, variabilita a univerzálnost.

Základní provedení stanice M4016-G1 se pøipojuje     
k PC (notebook) pøes COM nebo pøes USB port za 
podpory komunikaèního programu MOST. Trojková øada 
stanic s vestavìným GSM modemem automaticky v 
pravidelných intervalech (pøi alarmové situaci okamžitì) 
odesílá data prostøednictvím GPRS sítì do databáze na 
serveru. Uživatel stanice nemusí zøizovat vlastní 
internetový server, ale mùže s výhodou  využívat za 
nízký mìsíèní poplatek (nad 20 stanic dokonce zdarma)  
datahosting provozovaný na serveru výrobce. 

Pro parametrizaci jednotek M4016 a pro základní 
zpracování zmìøených dat je urèen program MOST. Ten 
kromì tabulkového a grafického zobrazení umožòuje 
prùmìrování, vyhledávání mezních hodnot, výpoèty 
proteklého množství a tisk namìøených dat ve formì 
zprávy. Mezi další funkce programu patøí napøíklad 
nastavení jazykové verze jednotky nebo upgrade jejího 
programového vybavení.  

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

www.fiedler.company
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Ceník (základní varianty jednotek) 

Pøenosy a zpracování dat

AplikaceZákladní popis

M4016-G1 (16-ti vstupová stanice)
DPD pøípojná deska; .............................    22.940,- Kè

M4016-G3 (telemetrická stanice)
DPD deska; GSM/GPRS+SMS ..............   27.940,- Kè

Spolehlivé,
cenovì dostupné

a široce variabilní
pøístroje

pro Vaše aplikace

Vodárenství
Hydrometeorologie

Vìda a výzkum

l Øízení a monitoring technologie ÈOV

l Øízení úpraven vody a èerpacích stanic

l Mìøení a registrace prùtokù vèetnì bilancí, 
øízení hladin a sledování mnoha dalších velièin 

l Limnigrafické a srážkomìrné stanice                
s dálkovým pøenosem dat a s lokálním 
varovným systém alarmových SMS

l Osazení mìøících míst v kanalizaèních sítích

l Meteostanice a polní dataloggery

l Pøenosy dat pøes GSM/GPRS do internetu

l Moderní RISC mikroprocesor, 3V elektronika      
a vestavný GSM modem jsou umístìny             
v robustním kovovém plášti s vysokým krytím

l Bohaté a snadno ovladatelné programové 
vybavení pro rychlou instalaci jednotky i pro 
pøenosy a zpracování namìøených dat



Záznamové kanály: 32 (16) analogových, 40 binárních, 1 textový

Kapacita datové pamìti: 4MB,  až 450 000 mìøených hodnot  

Typ datové pamìti: FLASH-nevyžaduje trvalou pøítomnost napìtí

Rozlišení pro mìøení a archivaci: 16 bitù, 0-3 desetinná místa

Hodiny reálného èasu: prùbìžná synchronizace pøes GPRS

Displej: alfanumerický 2x16 znakù 9mm, øízený kontrast a jas

Klávesnice: 21 hmatníkù, mechanická odezva stisku

Napájecí napìtí: externí napìtí 13,8 - 26 VDC pro dobíjení 
vestavìného gelového akumulátoru 12V/9Ah (alt. 6V/12Ah)

Doba provozu z akumulátoru: týden až rok podle typu a poètu        
pøipojených senzorù a zpùsobu provozu GSM komunikace 

GSM/GPRS modul: duální, GPRS Class 12, vestavný IP67  

Øízené napájení pøipojených èidel:  Napìtí AKU a  +17VDC 

Pracovní teplotní rozsah: -30 až +60 °C

Rozmìry (v x š x h): 320 x 215 x 195 mm

Hmotnost: 3,5 kg vèetnì akumulátoru

Krytí: IP66, robustní box s možností zamykatelné klièky 

FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05  Èeské Budìjovice

http://www.fiedler.company, www.hladiny.cz

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRYPØÍPOJNÁ DESKA

Základní varianty jednotek M4016

SW

M4016- universální registraèní a øídící jednotka

HW

Verze

DPD

podle typu pøípojné desky: 

n M4016-Gx: pøípojná deska DPD

n pøípojná deska DPD-3: 1x SDI-12, 
3x teplotní vstupy Pt100

n M4016-Ax: pøípojná deska APD  

podle typu komunikace: 

n M4016-x1: pouze RS232 (USB)

n M4016-x3: GSM/GPRS + SMS 

n M4016-x4: Ethernet

Vstupy: (deska DPD) 

n DAV1-DAV6: kombinované Digitálnì-Analogové Vstupy   
(èíslicový, proudový 4-20 mA a frekvenèní signál 0-50 kHz)

n AV7: napì�ový dif. vstup, nastavitelné zesílení 25 mV až 2,5V

n DV7-DV8:  digitální vstupy (pøipojení ultrazvukových snímaèù 
hladiny US1200, oximetru M2001-EK, pH-metru)

n PV1-PV8: pulsnì-binární vstupy (OPTO nebo READ snímaèe 
vodomìrù, kontakty relé, senzory s otevøeným kolektorem)

n RS485: pøipojení iteligentních mìøících sond a rozšiøujících 
modulù protokolem FINET. Pøipojením dvou modulù DV2 lze 
zvýšit celkový poèet binárních vstupù na 40

Varianty M4016-A: 15 programovatelných diferenciálních vstupù 
(pøímé ètyøvodièové pøipojení teplotních snímaèù Pt100).

Všechny vstupy a výstupy mají velmi úèinnou pøepì�ovou ochranu.

Výstupy: (deska DPD) 
n Dvì relé, spínací kontakt 48V/4A a až12 dalších relé v externích 

vstupnì-výstupních modulech DV2 (230VAC/4A). 
n Až 16 externích modulù MAV420/DIN s galvanicky oddìlenou 

aktivní proudovou smyèkou 4-20mA lze pøipojit pøes RS485.

16 nebo 32 analogových kanálù
Záznam hodnoty mìøené velièiny. Ke každému kanálu lze nastavit 
jeho specifický název, poèet desetinných míst pro mìøení i 
archivaci, mìøící metodu, limitní hodnoty pro alarmy a mnoho 
dalších parametrù. K dispozici jsou pøednastavené mìrné jednotky 
pro hladinu, prùtok, objem, teplotu, RV, pH, redox, rozp. kyslík, 
vodivost, tlak, zbytkový chlór, deš�ové srážky, proud, napìtí, 
frekvence, pulsy, radiaci. Mìøení provádí pøesný 24-bitový 
pøevodník, pro archivaci se využívá 16 nejvýznamnìjších bitù, 
nastavitelné rozlišení mìøené velièiny: 0 až 3 desetinná místa.

Interval archivace je nastavitelný od 1 minuty do 24 hodin 
samostatnì pro každý záznamový kanál. Jednotka M4016 
podporuje pøechod na èastìjší záznam vybraných velièin po 
pøekroèení jedné z nastavených mezí (limitní alarm) nebo po  
rychlé zmìnì hodnoty (gradientní alarm). 

40 binárních kanálù
Záznam okamžikù sepnutí a rozepnutí s èasovým rozlišením 1 sec 
(chody a poruchy èerpadel, dmychadel, ostraha objektu, pulsy od 
srážkomìru, ...). Souèástí každého kanálu je také èítaè motohodin 
pro sledování doby chodu pøipojených èerpadel a motorù.

1 textový kanál
Záznam událostí: odesílání dat na server, uskuteènìná datová 
volání, texty a tel. èísla pøijatých i odeslaných SMS, závady 
pøipojených èidel, výpadky v napájení a pod.

Základní programové funkce M4016
n 16 rovnic pro výpoèet okamžitého prùtoku ze zmìøených hladin i 

pro složené Parshallovy žlaby, MVŽ  a mìrné pøelivy.
n Výpoèet okamžitého prùtoku podle závislosti zadané tabulkou.
n Výpoèet okamžitého prùtoku z pulsù (snímaèe REED a OPTO).
n Sledování celkových proteklých objemù od instalace.

n Na povel z klávesnice vyhledávání denních minim, maxim a 
denních prùtokù v celé datové pamìti.

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 Provozní hodiny (zapnuto, vypnuto, chyba na mìøícím kanálu).
n Øízení odbìrného zaøízení vzorkù ve 4 provozních módech.
n Limitní i gradientní alarmy pro každý kanál.
n Limitní, èasové a logické øízení 2 vlastních a 14-ti externích relé.
n Funkce záskok a støídání pro ovládání dvojice i trojice èerpadel. 
n Parametry pro øízení 16 výstupních proud. smyèek 4-20 mA.
n SW  podpora  pro rychlou instalaci  snímaèù hladiny.

Datové pøenosy a SMS komunikace
n Automatické odesílání dat na server v pravidelných intervalech.
n Pøechod na èastìjší pøenosy po vyhodnocení alarmového stavu. 
n Pøenosy bilanèních prùtokù  a motohodin binárních kanálù.
n Øízené napájení GSM/GPRS modulu umožòuje až roèní provoz 

stanice s jedním nabitím akumulátoru. 
n Parametrizace jednotek a upgrade FW prostøednictvím serveru. 

Zálohování aktuálních parametrických souborù na serveru.

Systém varovných, informativních a øídících SMS:
n Telefonní seznam pro 16 adresátù, sdružování do skupin.
n 32 nastavitelných varovných SMS zpráv (libovolný text, 

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

n 8 pøednastavených SMS zpráv (výpadek a obnova napájení, 
stav akumulátoru, pokles kreditu, chyba komunikace,...).

n Možnost sestavení obsahu informativní SMS zprávy (aktuální 
hodnoty, max., min., rùzné bilance, motohodiny, kredit SIM,...).    

n Potvrzovaná a indexovaná SMS komunikace mezi ÈS a VDJ.


