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PIIGAB 900S
PiiGAB-900S je výkonný M-Bus převodník, které má ethernetovou konektivitu, takže umí
data ze svých vstupů a senzorů posílat například na FTP server. V tomto dokumentu se
dozvíte jak PiiGAB nastavit pro tuto konkrétní funkčnost.
Co je to QuickPost?
QuickPost je softwarová součást, která rozšiřuje funkčnost PiiGAB-900S o možnost odesílání
měření na vzdálený server (1) ve formě souboru uloženého na FTP a (2) jako požadavek typu
http post.
QuickPost není automaticky součástí PiiGABu. Je třeba jej objednat společně s PiiGABem. Viz
produktová stránka na eshopu zde.
Přehled možností odesílání pomocí QuickPost
•

ftp, ftps: Ukládání měření na Váš FTP server. PiiGAB umí šifrovaný (sftp) i nešifrovaný
(ftp) přenos. Tato možnost je popsána v tomto dokumentu.

•

http post: Odesílání dat na Váš server ve formě požadavků typu http post. PiiGAB umí
šifrovaný (https) i nešifrovaný (http) přenos.

Postup
Přihlášení přes webové rozhraní
1. Připojte se k PiiGAB 900 přes webový prohlížeč. Výchozí přihlašovací jméno je Admin,
heslo také Admin.

obr. 1 - Výchozí obrazovka (položka menu: Start)
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2. V levém menu vyberte Startup Config. Seznam měřidel i konfiguračních souborů by měl
být prázdný.

obr. 2 - Přehled měřidel – výchozí stav
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Vyhledání připojených měřidel
3. V části Owerview > Search zvolte způsob vyhledávání měřidel. Měřidla můžete najít
podle primárních adres (část Primary Address Search) nebo podle sekundárních adres
(část Secondary Address Search). V případě vyhledávání podle primárních adres musí
mít každé měřidlo jedinečnou adresu v rozsahu 1 až 250.

obr. 3 - Vyhledávání měřidel

4. Podle toho, který způsob hledání zvolíte stiskněte buď tlačítko Primary Address Search >
Primary search, nebo tlačítko Secondary Address Search > Fast search.
Fast search (rychlé hledání) obvykle stačí k vyhledání všech měřidel, pokud by však
některá měřidla nebyla nalezena, použijte tlačítko Slow search (pomalé hledání). Slow
search načítá více dat z měřidel a v závislosti na počtu měřidel toto může zabrat až
několik hodin.
5. Pod levým menu ve spodním bílém poli objeví informace o probíhajícím vyhledávání.
PiiGAB 900 zde zobrazuje prohledávané adresy.
6. Jakmile vyhledávání skončí, v poli se zobrazí text No Search.
7. Po vyhledávání přejděte do záložky Overview a klikněte na Add wired meters. Toto přidá
vyhledané měřiče do seznamu měřičů - Meterlistu. Všechny měřiče by měly být ve stavu
ověřeno - Verified. Pokud některé z nich nejsou ověřeny, je třeba kliknout na Test
unverified meters. Toto je ověří a následně je lze přidat do Meterlistu.
8. Kliknutím na tlačítko s adresou ve sloupci Ident. Nr. lze zobrazit informace o měřiči.
9. Kliknutím na Auto-Create myconfig files vytvoříte konfigurační soubory pro autonomní
provoz s vyhledanými měřiči. Tato akce trvá až několik minut.
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Konfigurace QuickPost
10. Nyní přejděte od nabídky Installed Software / QuickPost.

obr. 4 - Nastavení QuickPost

11. V nabídce QuickPost vyberte Upload Method: FTP1 a zadejte údaje o Vašem FTP
serveru. Pokud Váš server používá uživatelské jméno a heslo, je třeba vyplnit všechna
pole.
12. Konfigurační soubor (Configuration File) musí být vybrán automaticky vytvořený
myconfig.csv.
13. Hodnota Reporting určí, jak často se budou data z měřidel na FTP server nahrávat.
14. Vyberte v poslední sekci Enable QuickPost: Yes.

1

Na výběr jsou tyto možnosti:
•

http POST

•

https POST

•

ftp

•

sftp
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Pokud chcete vyčíst hodnoty a odeslat na FTP server také ihned po zapnutí PiiGAB
900S, vyberte Read & Upload at Startup: Yes
15. Klikněte na Save and Restart.
Po restartu již bude PiiGAB 900 odesílat naměřená data na Váš FTP server.
Dokumentace formátu dat
Dokumentace formátu souboru a jeho kompletní popis je uveden přímo ve webovém rozhraní
v sekci QuickPost na záložce Documentation.

obr. 5 - Dokumentace jednotlivých formátů souboru

Strana 8

www.papouch.com

Papouch s.r.o.

www.papouch.com

PiiGAB 900S

Strana 9

PiiGAB 900S

Strana 10

Papouch s.r.o.

www.papouch.com

Papouch s.r.o.

www.papouch.com

PiiGAB 900S

Strana 11

PiiGAB 900S

Papouch s.r.o.

Papouch s.r.o.
Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a
protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/
WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O
moduly, elektronické aplikace dle požadavků.
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