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INFORMACE O DOKUMENTU 

Tento dokument popisuje zapojení a konfiguraci komunikačního převodníku PiiGAB 810 

pro M-Bus komunikaci s jedním měřičem a nastavením přes statickou IP adresu nebo 

DHCP. 

V e r z e  

1.00.00 

Originál: Stefan Eriksson 

Překlad: Roman Klouček 

K o m p o n e n t y  s y s t é m u  

 1x PiiGAB 810 

 1x M-Bus měřič podporující EN13757 

 1x Zdroj 24 V DC nebo AC 

 Patch kabel pro připojení k počítačové síti se zapnutým DHCP serverem 

 Software PiiGAB M-Bus Setup Wizzard verze 3.1.0 nebo novější 

http://www.papouch.com/
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INSTALACE A ZAPOJENÍ 

1. Nainstalujte PiiGAB M-Bus Setup Wizard 

2. Připojte PiiGAB 810 k počítači nebo do počítačové sítě 

3. Připojte M-Bus měřič k převodníku PiiGAB 810 

4. Připojte PiiGAB 810 k 24V AC nebo DC zdroji 

5. Zapněte zdroj 

6. Vyčkejte na rozsvícení Pwr LED červenou barvou 
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PIIGAB 810 - MAC ADRESA 

Na pravé straně převodníku PiiGAB 810 se nachází štítek s MAC adresou. Tato adresa může 

být použita při vyhledání a identifikaci konkrétního převodníku PiiGAB 810 v softwaru PiiGAB 

M-Bus Setup Wizard. 

K o n f i g u r a c e  I P  a d r e s y  

Převodník PiiGAB 810 může být do sítě připojen pomocí statické IP adresy nebo přes DHCP. 

Nejběžnější způsob připojení převodníku je pomocí statické IP adresy. Přesto je však před 

odesláním převodník nastaven na DHCP.  

N a s t a v e n í  s í t ě  p ř e s  D H C P  

Pokud máte ve vaší síti DHCP server, jednoduše připojte převodník a server přidělí převodníku 

adresu a další údaje automaticky. 

S t a t i c k á   I P  a d r e s a  

Pokud nepoužíváte DHCP, je třeba nastavit převodník na pevnou (statickou) IP adresu. 

Poznámka: Pokud používáte přímé připojení ke staršímu počítači, je možné, že k připojení 

převodníku budete potřebovat křížený kabel. 

1. Nastavte váš PC na statickou IP adresu 

2. Spusťte PiiGAB M-Bus Setup Wizard a klikněte na hlavní  

3. Vyberte „Change gateway IP-settings“ – změnit IP konfiguraci převodníku 

 

4. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

5. Vyberte „Setup IP using network (UDP broadcast)“ – Nastavení pomocí UDP  

6. Zadejte MAC adresu Vašeho převodníku do pole „MAC-address“ 

http://www.papouch.com/
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7. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

8. Vyberte “Use the following IP-address“ – použít následující IP adresu 

 

9. Nastavte Vámi požadované parametry sítě. IP adresa by měla spadat do podsítě Vašeho 

PC. 

10. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

11. Klepněte na „Apply“ pro zapsání údajů do převodníku 

 

12. Vyčkejte na restartování převodníku PiiGAB 810 

http://www.papouch.com/
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13. Klepnutím na „Next“ se vrátíte do hlavního menu 

http://www.papouch.com/
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VYHLEDÁNÍ JEDNOTKY PIIGAB 810 VE VAŠÍ SÍTI 

Pomocí software PiiGAB M-Bus Setup Wizard můžete vyhledat převodníky PiiGAB ve Vaší síti. 

Toto funguje jak pro zařízení s pevnou IP adresou, tak pro zařízení používající DHCP. 

Poznámka: PiiGAB M-Bus Wizard může vyhledat i jiná zařízení Papouch jako „type 810“. Vždy 

si zkontrolujte MAC adresu před změnami parametrů. 

1. Jděte do hlavního menu v PiiGAB M-Bus Setup Wizardu 

2. Vyberte „Find gateways on your network“ – vyhledat převodníky ve Vaší síti 

 

3. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

4. Váš převodník PiiGAB 810 by měl být v seznamu 

5. Vyhledejte váš převodník PiiGAB 810 v seznamu a zkontrolujte MAC adresu 

 

6. Vyberte váš převodník a klepněte na „Next“ 

Poznámka: Pokud je váš převodník v jiné síti, než je Váš počítač, nemusí jej software vyhledat. 

http://www.papouch.com/
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KONFIGURACE JEDNOTKY PIIGAB 810 

Tato část dokumentace popisuje nastavení převodníku pro M-Bus komunikacipři rychlosti 2400 

baud, přes UDP port 10001. 

1. V hlavním menu softwaru PiiGAB M-Bus Setup Wizard vyberte „Change gateway 

parameters“ – změnit parametry převodníku 

 

2. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

3. Vyberte „Connect using network“ – připojení pomocí sítě 

 

Poznámka: Ujistěte se, že v poli „IP-address/DNS“ je IP adresa Vašeho převodníku. 

4. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

http://www.papouch.com/
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5. Nastavte převodník PiiGAB 810 dle Vašich požadavků. Obrázek níže ukazuje nastavení 

výchozích parametrů M-Bus. 

 

6. Klepněte na tlačítko „Apply“ 

7. Vyčkejte na zapsání parametrů do převodníku 

 

8. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

http://www.papouch.com/
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PIIGAB M-BUS SETUP WIZARD – M-BUS KOMUNIKACE 

Tato část dokumentace popisuje testování spojení mezi převodníkem a M-Bus-ovými měřiči.  

1. V hlavním menu vyberte „Test, search and configure meters“ – vyhledat, otestovat a 

nastavit měřiče. 

 

2. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

3. Vyberte „Connect using network“ a nastavte spojení podle obrázku níže (IP adresa se 

může lišit) 

 

Poznámka: Adresa Vašeho převodníku PiiGAB 810 se vyplní automaticky, pouze pokud jste v 

předchozím kroku zvolili vyhledat převodníky na síti a zvolili některý převodník ze seznamu v 

kroku 6. 

4. Pokračujte klepnutím na „Next“ 

http://www.papouch.com/
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KOMUNIKACE NA TESTOVACÍ A DIAGNOSTICKÉ ADRESE 

M-Bus má specifickou primární adresu, na které by měly odpovědět všechny M-Busové měřiče. 

Tato adresa se jmenuje „Testovací a diagnostická“ a má hodnotu 254. Tato adresa se dá použít 

pouze, pokud máte na M-Bus síti jeden měřič jehož primární adresa není známa. 

1. Nastavte Setup Wizard podle obrázku níže 

 

2. Klepněte na tlačítko „Find“ – vyhledat pro test komunikace s M-Bus měřičem 

 

V tomto příkladu měřič odpověděl a primární adresa je 1. 

http://www.papouch.com/
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KOMUNIKACE NA VLASTNÍ PRIMÁRNÍ ADRESE MĚŘIČE 

Vždy se přesvědčte, že měřič odpovídá na své skutečné primární adrese. 

1. Nastavte dle obrázku níže 

 

2. Klepněte na tlačítko „Find“ – vyhledat pro test komunikace s M-Bus měřičem na jeho 

skutečné adrese 

 

Dle očekávání měřič odpověděl na primární adrese 1. 

http://www.papouch.com/
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IDENTIFIKACE ADRES MĚŘIČŮ V SOFTWARU PIIGAB M-BUS SETUP 
WIZARD 

Software PiiGAB M-Bus Setup Wizard vždy zobrazuje skutečnou primární a sekundární adresu 

měřiče. Adresy z předchozího případu jsou: 

 

Primární adresa: ............... 1 

Sekundární adresa: .......... 00922082.4ECD.09.04 

ČÁSTI SEKUNDÁRNÍ ADRESY 

Sekundární adresa se skládá ze čtyř částí / polí. Tyto čtyři části spolu tvoří zcela unikátní 

sekundární adresu. Tato pole jsou: 

Identifikační číslo: ............. 00922082 (BCD) 

Výrobce: ............................ 4ECD (Hex) 

Verze: ............................... 09 (Hex) 

Médium: ............................ 04 (Hex) 

SEKUNDÁRNÍ ADRESA – IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 

Stejně jako při testu s primární adresou, ujistěte se, že měřič odpoví na skutečné sekundární 

adrese. Často stačí vyplnit jen identifikační číslo pro určení daného měřiče. Ostatní pole v 

sekundární adrese mohou být vyplněna znaky F. 

1. Nastavte dle příkladu níže (použijte skutečné ID Vašeho měřiče) 

 

http://www.papouch.com/
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2. Klepněte na tlačítko „Find“ – vyhledat pro test komunikace s M-Bus měřičem 

CELÁ SEKUNDÁRNÍ ADRESA 

Pokud měřič neodpoví, zkuste zadat celou sekundární adresu.  

1. Nastavte dle příkladu níže (použijte skutečné údaje Vašeho měřiče) 

 

2. Klepněte na tlačítko „Find“ – vyhledat pro test komunikace s M-Bus měřičem 

http://www.papouch.com/
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WILDCARD V SEKUNDÁRNÍ ADRESACI (UNIVERZÁLNÍ ADRESA) 

Velmi zřídka, přesto však některé M-Busové měřiče nepodporují primární adresaci. V takovém 

případě je nutné použít sekundární adresaci i při vyhledávání sekundární adresy. Ekvivalent 

Testovací a diagnostické adresy z primární adresace je takzvaná Wildcard (univerzální adresa). 

V případě použití Wildcard je třeba mít připojený pouze jeden měřič. 

1. Nastavte dle příkladu níže 

 

2. Klepněte na tlačítko „Find“ – vyhledat pro test komunikace s M-Bus měřičem 

 

Dle očekávání měřič odpověděl. 

http://www.papouch.com/
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VÝROBCE ZAŘÍZENÍ 

Kontaktní údaje na výrobce zařízení: 

PiiGAB Processinformation 

Anders Carlssons gata 7 

417 55 Göteborg 

Sweden  

 

Phone: + 46 31 55 99 77  

www.piigab.com 

 

http://www.papouch.com/
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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. 

Adresa: 

Strašnická 3164/1a 

102 00 Praha 10 

Telefon: 

+420 267 314 268 

Internet: 

www.papouch.com 

E-mail: 

papouch@papouch.com 
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