
Optické rozhraní
Ir IEC 1434
Přenosová rychlost 300 ÷ 2400 Bd
Ir sensorová hlavice Součástí pouzdra - 180°nebo 

360° / vzdálená - flexi 25 cm
Impulsní vstupy / výstupy 0,5 mm svorky. Lze užít jako 

binární vstupy / stavy
2× Beznapěťový kontakt Int. bat., R=5 Mohm, f. max = 

20Hz, t. imp = 50 msec
4× Kontakt s interním 
/ externím U

24V, max=20Hz, t.imp = 50 msec 

2x Binární výstupy tranzistor. výstup 30 V max
Analogové kanály ** 0,5 mm svorky

2 × Analogové vstup  unifiko-
vaný

0 ÷ + 5/10 V, 0/4÷20 mA 
Rz = 250 ohm

1× Analogový výstup unifiko-
vaný

0 ÷10V, ± 5V, 0/4÷20 mA 

Sběrnice / průmyslový standard 
**

Dostupnost na vyžádání, vždy 1!

DeviceNET
BacNET
CANopen
CClink

KONTAKTUJTE NÁS 
M cb@mstp.cz   T +420 389 822 478   W www.mstp.cz

ETH RJ45, CAT5b
Protokoly TCP/IP, UDP
Zabezpečení 256 bit AES 
Rychlost 10/100 Mb
LTE NarrowBand
Certifikace direktives 2014/53/
EU, 1999/E/EC (R&TTE, RED) 

Radio spectrum: EN 301 908-1,13;  
EMC EN 301 489-1,52; RF safety 
EN62311

LTE Cat. NB2 Pásma B8/B20
B1-5, B12, B13, B17, B18, B19, B25, 
B28, B66, B70, B85

Max vyzářený výkon Class 3 - 23,0 dBm ± 2dB
SIM SimOnChip / 4FF (Nano) SIM
Anténa Interní/externí 3dB. konketor 

SMA
NFC
Certifikace ISO/IEC 14443

Ruční / náhradní / odečet dat 
do mobilního zařízení, vzdálený 
export *

  KOMUNIKACE K DATOVÉ CENTRÁLE, NASTAVENÍ

Kapacita paměti dat – kruhový 
buffer

4000 záznamových vět odečtu, 
např. MBUS dat např UH50

M-Bus Master EN 13757-3, 0,5 mm svorky (+,-)
MBus /mini/  1-4 zařízení, L max 30m
MBus /max/ max 80 zařízení, L max 1200m, 

s galv. oddělením
Komunikační rychlost 300 - 2400 Bd

Wireless M-Bus... EN 13757-4, komunikační mód T1, 
OMS specification

Pásmo 868MHz/25mW nebo 433MHz 
/ 25mW

Anténa Integrovaná / ext 3dB
konektor SMA

RS485 0,5 mm svorky (A, B, Gnd)
RS485 / bez galv. oddělení Max 8× zařízení 
RS485 II / s galv. oddělením max 32× zařízení, 1200m, Rterm-

min = 1000 ohm
Komunikační rychlost volitelná 1200÷38400 Bd
Protokoly Modbus RTU, * dle specifikace

  ROZHRANÍ K TECHNOLOGII / MĚŘIČŮM

ENERGY DRIVEN   
Specializujeme se na vývoj hardware a software, reali-
zaci projektů a poskytování služeb v oblasti inteligentních 
systémů energetického řízení, měření a datové komuni-
kace. 

Do svých produktů a služeb průběžně integrujeme 
nová řešení reagující na aktuálně dostupné technologie 
a požadavky zákazníků, zejména pak v oblasti sledování 
energetických toků, regulátorů maxima, bilance a analýzy 
dat.
 
Jsme členem Metering Services Group, která přináší kom-
plexní a inovativní řešení pro chytré měření a energetický 
management.

MSTP s.r.o.
Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 

MSTP Technology Development Center
Čechova 727, 370 01 České Budějovice

www.mstp.cz

Externí komunikační jednotky – datové brány, určené 
pro přenos technologických dat z dostupných rozhraní 
(měřiče energií, PLC, ŘS, MaR) do vybraného datového 
centra prostřednictvím Ethernetu nebo modemu  
LTE Cat. NB2.

** dostupné III/2022



Popis užití

• Odesílání dat autonomně nebo na dotaz do zákaznických 
cloudových center prostřednictvím inovované sítí mobilního 
operátora LTE Cat. NB2 nebo LAN

•  Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení 
 - směrnice ROHS, TTE, RED, ErP, ISO 9001

• Podpora procesu zavádění Digital Industry 4.0
• Vysoký stupeň zabezpečení dat 

- zavedené ISO 27001 pro správu, archivaci a ochranu  
 dat zákazníka 
- AES 256 šifrování 
- Kryptovací obvod dle zákaznické specifikace

Klíčové vlastnosti

KOMUNIKACE S MĚŘIČI ENERGIÍ 
• Drátový nebo wireless M-Bus
• RS485
• Impulsní vstupy

PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIÍ (PLC, AUTOMATIKY, ŘS, MAR, SEN-
SORY)
• Binární vstupy / výstupy (III/2022)
• Datové protokoly (MODBUS, další průmyslové protokoly dle 

specifikace)
• unifikované 2× analogové vstupy, 1× analogový výstup 

(III/2022)

Charakteristika
SERVISNÍ PODPORA
• Okamžité přenosy poruchových stavů interních i z připojených 

zařízení 
• Vzdálená nebo lokální parametrizace (NFC-IoS / Android) 

a přehrání firmware
• Vzdálená parametrizace měřičů

PROVEDENÍ 
• Ethernet nebo LTE Cat. NB2 s interní nebo externí anténou 
• Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz nebo interní baterie Lion (více 

typů)
• Montáž na panel nebo na DIN lištu

Primárně jsou podporovány úlohy dálkových odečtů měřičů spo-
třeb energií, zejména tepla, zemního plynu, elektrické energie 
a vody, nejen pro účely vyúčtování spotřeby, ale také pro sledo-
vání a analýzu energetických toků a stavů připojených měřicích 
zařízení. 
Obecně lze přenášet jakékoliv fyzikální veličiny z jednotek s pod-
porovanými rozhraními, nejen měřičů, ale též z datových terminá-
lů, PLC zařízení, převodníků či sensorů.
Dle stupně výbavy dané komunikační jednotky e-Port jsou do-
stupná rozhraní:
• Datová rozhraní MBUS pro 4 nebo až 80 podřízených jednotek, 

RS485 s nebo bez galvanického oddělení s interním nebo ex-
terním pomocným napájením, je volitelné též bezdrátový MBUS 

• Optické rozhraní využívá servisní datový kanál měřičů energií 
(dle verze pevná či flexibilní optika pro krátkou vzdálenost)

• 2× impulsní vstup (tzv. „beznapěťový kontakt“), bez galvanic-
kého oddělení

• 4× impulsní vstup (tzv. „beznapěťový / napěťový kontakt“), bez 
galvanického oddělení

• * 2 × analogové unifikovaný vstup a 1× výstup (0÷5/10 V,  
0/4÷20 mA) 

• ** Průmyslové sběrnice (Modbus RTU, TCP/IP, DEVICEnet, Bac-
NET, CANOPEN, CClink )

• *** zákaznická sensorika
Všechny dostupné verze komunikačních jednotek e-Port jsou vy-
baveny vnitřní nedestruktivní pamětí, kde data mohou být např. 
po dobu nedostupnosti komunikačního kanálu k datovému centru 
dočasně uložena a s obnovením komunikace data odeslána bez 
jejich ztráty.

K přenosu dat do datového centra, tedy dat vyčtených zpraco-
vaných v požadovaném formátu a časovém měřítku, doplněná 
o servisní informace a poruchové stavy, lze dle typu e-Port jed-
notky využít LTE Cat. NB2 nebo LAN (RJ45) datového kanálu buď
• v režimu iniciovaném e-Portem (autonomní odesílání dat ve 

zvolené časové periodě) nebo 
• iniciovaném odečtovou centrálou (dotaz/odpověď). 
e-Port v obou uvedených režimech podporuje při komunikaci 
s odečtovou centrálou obousměrný přenos dat, tedy kromě ode-
sílání naměřených a případně dalších dat rovněž příjem a zpra-
cování parametrizačních dat popř. řídících povelů z odečtové 
centrály pro jednotku e-Port nebo pro měřič (např. časová syn-
chronizace měřičů, přepínání tarifů). 
Nový firmware do e-Port (nové funkce, implementace nových za-
řízení) je možné měnit buď místně nebo vzdáleně podporovaným 
kanálem LTE Cat. NB2 nebo LAN, automaticky vždy nové verze ze 
serveru výrobce.
Místní nastavení, servis, popř. i kontrolní odečet dat, je řešeno 
NFC rozhraním s aplikací pro mobilní zařízení s podporou OS An-
droid nebo IOS prostřednictvím aktualizovaného software v APP 
Store. 
Pro signalizaci provozních stavů jednotky a komunikací jsou do-
stupné LED Indikátory.
K napájení e-Port je k dispozici integrovaný síťový zdroj 80-230 V 
nebo zákaznicky vyměnitelná baterie typu Lion či LionAccu. Mon-
táž ePort je uzpůsobena pro instalaci na DIN lištu nebo vestavě-
ným magnetem na opto rozhraní u typu e-Port.IR. 
e-Port Series umožňují díky své velké variabilitě nabídnout zákaz-
níkům řešení na míru jejich potřebám a požadavkům. Jednotka je 
plně integrovaná do odečtové centrály e-PointWEB.

Komunikační jednotky e-Port.Series jsou určené k přenosu dat z měřičů energií (impulsní čítací vstupy, 
MBUS, bezdrátový i drátový, Modbus - RS485,) nebo z technologických jednotek (PLC, automatiky, ŘS, MAR) 
do zákaznických cloudů či jiných datových center s využitím Ethernetu nebo inovativních sítí mobilních 
operátorů Multiband LTE Cat. NB2.

Provozní režimy SLEEP, WAKEUP, ONLINE
HMI
2×Tlačítka RESET, probuzení Dostupné nástrojem
3×LED RGB pro indikaci  ko-
munikace s měřiči, datovou 
centrálou a stavy zařízení 

Stav aktivni komunikace, poru-
cha

Lokální komunikace NFC specification ISO/IEC 14443
Podpora OS Android, IOS
Dostupné funkce * Probuzení, místní vizualizace, 

parametrizace zařízení, servis. 
Upgrade FW zařízení

Dostupnost balíčku parametrů a 
upgrade nejnovějšího FW

WEB server výrobce

Technické parametry
 ZÁKLADNÍ FUNKCE, HMI, PARAMETRIZACE   

Rozsah pracovních teplot -10 až +55 °C
Skladovací podmínky 0 ÷ 40 °C, bez kondenzace
Kategorie přepětí ČSN EN 61010-1, CAT 3
Certifikace direktives 2014/53/
EU, 1999/E/EC (R&TTE, RED) 

300220-2,  EN 609950-1, 
EN 50581

   EMC kompatibilita EN 301489-1, EN 301489-7, 
EN 301489-52

   Bezpečnost ČSN EN 61010-1
   Radiové kmitočty, zařízení  
   (RF, TTE)

EN 301 908-1,13

POUZDRO TYP 2HD
Rozměr 90×36×65 mm
Montáž DIN lišta / na panel
Odolnost prostředí dle  
EN 60529

IP20, UV94

Napájení 
   Síťový zdroj  85 ÷ 230 VAC/50Hz (+/- 10%), 

10W nebo 3W, svorky 1,5 mm
   Bateriové napájení Li-Ion baterie, AA,  3,6V 2,2Ah

Li-Ion baterie,  "C" 3,6V 5,200Ah
    ACCU napájení Li-Ion dobíjecí článek typ 18650,  

3,7V 2,6Ah. Dobíjení vně zařízení.

POUZDRO TYP BHD
Rozměr 90×36×45 mm
Montáž DIN lišta / na panel
Odolnost prostředí dle 
EN 60529

IP20, UV94

Napájení 
Bateriové napájení Li-Ion baterie, AA, 3,6V 2,2Ah
ACCU napájení Li-Ion dobíjecí článek typ 18650, 

3,7 V 2,6 Ah. Dobíjení vně 
zařízení.

POUZDRO TYP IR
Rozměr 90×40×28 mm
Montáž IR magnetické, DIN
Odolnost prostředí dle 
EN 60529

IP51, UV94

Napájení 
Bateriové napájení Li-Ion baterie, AA, 3,6 V 2,2 Ah 
ACCU napájení Li-on dobíjecí článek, typ 18650,  

3,7V 2,2Ah D18×65mm. Dobíjení 
vně zařízení

  VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ, MONTÁŽ, NAPÁJENÍ

Technologické schéma
TECHNOLOGIE, 

MĚŘIČE ENERGIÍ
KOMUNIKAČNÍ

JEDNOTKA

Voda

Elektřina

Plyn

Teplo

Programovatelný automat
Místní regulace 
Řídicí systém
Elmag. uzavírací ventil
Odpojovací relé
Sensory fyz. veličin

Impulsy
MBus

WMBus
RS485

GSM síť –
infrastruktura  

mobilního 
operátora

Komunikační SW  
– síťová a datová 
vrstva – databáze 

REST API rozhraní

Privátní 
APN

HTTPS + 
certifikát

Zákaznické rozhraní

Informační systémy
třetích stranETH LAN 100MB

LTE CAT. NB2

NFC

APPs
Android 

iOS


