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Přenosové moduly řady „EC“ – model 2018 

  
 

Přenos signálů po datové síti ETHERNET nebo RS485 

Monitorování stavu provozu, poruch, teploty, limitů, … 

Dálkové připojení elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, … 

Dálkové ovládání strojů a technologických procesů 

Zobrazení dějů a ruční ovládání přes webovou stránku 

Snadná integrace do vašeho systému – JSON formát 

Spolupráce s regulátorem ATS-C120 

Součást systému energetického managementu 
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Členění přenosových modulů řady „EC“ 
Z pohledu směru přenosu signálu se moduly „EC“ člení do těchto základních skupin: 

• Vysílací moduly ECT (moduly se vstupy) 

• Přijímací moduly ECA (moduly s výstupy) 

• Obousměrné moduly ECX (moduly se vstupy a výstupy) 

Historie vývoje komunikačních modulů: 

Verze Platforma Popis 

2008/v1 x51 + XPORT Jen standardní režim komunikace: přijímač -> vysílač 

2014/v2 x51 + XPORT Doplněna možnost připojení vstupního modulu k ATS-C120 

2018/v3 AVR + XPORT Plná podpora ATS-C120, jiné komunikační protokoly, web manager. 

2022/v4 ARM(E54) Nový 32-bit ARM procesor s plnou obsluhou sítě. 
Doplněn MODBUS a USB. 
RS485 pracuje nezávisle (souběžně s komunikací po síti) 
Komunikace plně kompatibilní se staršími modely!  

 

Vysílací moduly ECT 
Vysílací moduly ECT slouží 

pro monitorování stavových 

dějů, poruch a také průběhu 

spotřeby elektrické energie, 

zemního plynu, vody apod. 

Tyto informace se předávají do 

přijímacího modulu ECA nebo 

regulátoru ATS-C120. 

Přijímací moduly ECA 
Přijímací moduly ECA jsou vybaveny výstupy (relé, SSR). Režimy provozu: 

• Pokud je přijímací modul ECA navázán na vysílač ECT, je stav 

výstupů na ECA totožný se stavem na vstupech vysílače ECT – 

kopie signálů. 

• Pokud je přijímací modul ECA navázán na regulátor ATS-C120, je 

stav jeho výstupů ovládán regulátorem – ECA pracuje jako 

výstupní modul regulátoru ATS-C120. 

• Přijímací modul ECA (také ECT, ECX) může být provozován i samostatně a výstupy ovládány jen 

obsluhou z počítače nebo mobilního telefonu přes webové rozhraní – ruční dálkové ovládání.  

ECT-16 ECA-4
LAN, RS485

ATS-C120 ECA-4
LAN, RS485

0 0 0 0

kWh
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• Posledním způsobem ovládání přijímače ECA (také 

ECT a ECX) je uživatelskou aplikací přes protokol 

HTTP//JSON – popis datových struktur na konci 

tohoto manuálu… 

Obousměrné komunikační moduly ECX 
Moduly ECX jsou v podstatě dva přístroje v jednom 

– vysílač ECT se vstupy a přijímač ECA s výstupy. 

Nastavení síťových parametrů, adresace a ovládání 

je samozřejmě společné. Tyto obousměrné moduly 

najdou uplatnění v místech, kde je zapotřebí 

sledovat stavy včetně měření a současně něco ovládat. 

Úvod do problematiky 
Nutnou podmínkou pro zvládnutí nastavení těchto přístrojů je velmi dobrá znalost problematiky sítí, 

adresování, protokolů a používání SW nástrojů na úrovni správce počítače. V podnikových sítích není 

možné experimentovat nebo přidělovat adresy jen tak bez uvážení – nastavení je třeba vždy 

koordinovat s odpovědným pracovníkem, který vyhradí volné IP adresy, případně celé síťové nastavení 

provede sám! 

Doporučení: Velmi se doporučuje celý systém nejdříve zapojit pohromadě v malé izolované síti 

realizované pomocí vlastního switch-e bez kontaktu do jiné sítě! Do této sítě pak připojit počítač 

a nastavit na něm pevnou IP adresou v požadovaném cílovém rozsahu. Dále na všech přístrojích 

nastavit postupně požadované adresy a ověřit jejich dostupnost a pak funkčnost jejich vzájemné 

komunikace. Takový způsob oživení v pohodlí kanceláře, kde vše leží na jednom stole, je mnohem 

méně náročný, než později v nějakém průmyslovém objektu běhat s notebookem tam a zpět … 

Pro všechny přístroje je společné základní nastavení síťových parametrů: 

• Vlastní IPv4 adresa (statická, možno přidělovat i dynamicky dle tabulky MAC adres) 

• Maska a brána sítě (není nutné nastavovat pro komunikaci jen v lokální síti) 

• Vlastní komunikační port (=10001, na tomto portu modul přijímá požadavky a data) 

• Cílový komunikační port (=10001, na tento port a cílovou IPv4 se posílají požadavky a data) 

• Cílová IPv4 adresa (v některých režimech provozu není cílová adresa a port potřeba) 

Další specifické parametry: 

• Popis (libovolný uživatelský text pro identifikaci modulu – např. kde je umístěn apod.) 

• Režim provozu (standardní provoz v páru ECT-ECA a samostatně nebo jako I/O modul 

regulátoru ATS - režim provozu se nastavuje pomocí adresy – viz dále) 

• Adresa (0 = standardní režim ECT-ECA nebo samostatně, 1-253 = režim I/O modul ATS) 

• Režim kompatibility (NE = běžné nastavení) 

• Ovládání jen „admin“ (NE = výstupy lze ovládat ručně i v režimu prohlížení pod základním 

heslem, ANO = výstupy může ručně ovládat jen administrátor) 

Bezpečnost (přístupová hesla): 

ECA-4

ECX-4 ECX-4
LAN, RS485



Uživatelský návod – komunikační moduly „EC“ 
 

www.pk-elsys.cz Stránka 5 

• Základní heslo (přístup do režimu prohlížení a pro poskytování dat mezi přístroji navzájem) 

• Heslo administrátora (přístup do režimu nastavení – nedoporučuje se nechávat bez hesla) 

Pozor! Základní heslo (pokud je nastaveno) musí být u všech propojených přístrojů stejné! 

Raději nepoužívat! 

Metody nastavení všech těchto parametrů: 

• Program EDS (doporučeno – speciální program pro nastavení) 

• Webový prohlížeč (libovolný prohlížeč, např. IE, Edge, Chrome, FireFox, Opera, atd…) 

• Terminál TELNET (přístup k některým speciálním parametrům) 

Následují snímky (ukázky) webových stránek se zobrazením stavu vstupů/výstupů a nastavení 

některých vybraných přístrojů. V další kapitolách bude podrobněji vysvětleno, jak přístroje nastavit 

pro požadovaný režim provozu. 

Webová stránka vysílače ECT-16 v režimu prohlížení 
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Dle příkladu na obrázku na vstupech 1 až 4 vysílače ECT-16 jsou připojeny elektroměry, plynoměr a 

vodoměr, vstupy 5 až 7 signalizují provozní stav a na vstupu 8 je externí poruchový signál. Na vstupech 

9-11 jsou teplotní a vlhkostní čidla. Vstupy 12 až 16 nejsou využity. 

Vysílač ECT-16 má nastavenu statickou IP adresu 10.0.1.110 a masku včetně brány pro komunikaci 

s vnějším světem. Na portu 10001 přijímá dle protokolu UDP/IP ve formátu JSON požadavky na stav 

jeho vstupů. Tyto požadavky posílá přijímač ECA nebo jiná uživatelská aplikace. 

Vysílač ECT-16 nyní pracuje ve standardním režimu (vysílač - přijímač), adresa je nastavena na „0“. 

Režim kompatibility je vypnut, tzn. komunikuje s přístrojem stejné generace. Obecně se nedoporučuje 

režim kompatibility zapínat – starší přístroje raději nechte u výrobce přeprogramovat! 

Webová stránka přijímače ECA-4 

 

Dle příkladu na obrázku u přijímače ECA-4 jsou výstupy 1 až 4 mapovány na vstupy 5 až 8 vysílače 

ECT-16. Spojení bylo nyní přerušeno, a proto je možné výstupy ovládat i ručně pomocí tlačítek „ZAP“ a 

„VYP“. 
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Přijímač ECA-4 má nyní nastavenu statickou adresu 10.0.1.111 a dále masku i bránu pro komunikaci 

směrem ven. Cílová adresa a port ukazuje na vysílač ECT-16-ET (10.0.1.110:10001) – přijímač na tuto 

adresu posílá své dotazy na stav vstupů vysílače. Vysílač odpovídá na adresu a port, ze které dotaz 

přišel. 

Přijímač na obrázku nyní pracuje ve standardním režimu (vysílač - přijímač), tudíž má nastavenu adresu 

„0“. Ruční ovládání výstupů přímo z webové stránky je nyní povoleno i pro základní heslo v režimu 

prohlížení. 

Program EDS 

 

Program EDS je velmi užitečný nástroj pro vyhledání zařízení v síti a přidělení IP adres na základě známé 

MAC adresy, kterou najdete na štítku přístroje. 

Program je dostupný ke stažení na adrese: http://www.pk-elsys.cz/eds 

Před jeho použitím je nezbytné pročíst pokyny – viz dále – především je třeba být obezřetný 

v přidělování IP adres a nezasahovat do cizích zařízení používající podobný komunikační modul! 

Funkce programu EDS: 

• Vyhledání a nastavení přístrojů v lokální síti metodou „broadcast“ 

• Integrovaný webový prohlížeč 

• Integrovaný klient TELNET 

• Integrovaný terminál sériové linky 

• Nastavení dalších specifických parametrů zařízení 

http://www.pk-elsys.cz/eds
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• Test odezvy (PING) 

• Práce se seznamy přístrojů – uložení/načtení seznamu ze souboru 

Jak na propojení modulů po síti 
Zde v této kapitole bude názorně vysvětlen postup nastavení pro různé režimy provozu přenosových 

modulů „EC“ ve standardním režimu (adresa = 0) a propojení se regulátorem ATS-C120 (adresa != 0). 

Podrobnější popis hardware a volby nastavení jednotlivých typů přístrojů je součástí manuálu 

ke konkrétnímu přístroji. Tento manuál dává komplexní náhled na celou problematiku bez bližších 

detailů. 

Propojení vysílače ECT a přijímače ECA 
Tímto propojením získáte kopii signálů vstupujících do vysílače ECT na výstupech přijímače ECA. Tato 

funkce je užitečná tam, kde pro přenos těchto signálů chybí dostatečný počet vodičů nebo kabel není 

vůbec a jeho položení by bylo nákladné či problematické. Samozřejmě musí být k dispozici datová síť 

nebo ji vhodně prodloužit (optika, wifi). 

 

Nastavení vysílače ECT-16-ET Nastavení přijímače ECA-4-ET-RE 

  
  

 

 
 

Upozornění: Na obou přístrojích musí být nastaveno stejné základní heslo nebo žádné! 

ECT-16 ECA-4
LAN
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Všimněte si, že vysílač ECT-16 nemá nastavenu cílovou adresu ani port… Vysílač v tomto režimu totiž 

sám nikam nic neposílá. Naopak u přijímače ECA-4 je cílová adresa a port nasměrována na vysílač 

ECT-16. Přijímač je tedy tím, kdo aktivně řídí komunikaci a dotazuje se na vysílač ECT-16. 

Více přijímačů ECA na jeden vysílač ECT 
Často je potřeba z jednoho místa jedním přístrojem (vysílač ECT) přenést ovládací signály na více 

různých míst nebo duplikovat stejný signál na více přijímačů ECA. 

 

Toto není žádný problém – v předchozí kapitole bylo objasněno, že vysílač ECT pouze odpovídá 

(poskytuje údaje o stavu svých vstupů) na požadavky ze strany přijímače. A těchto přijímačů může být 

více než jeden… Nastavení cílové adresy a portu bude tedy u všech přijímačů ECA stejné! 

Mapování výstupů 
V uvedeném příkladu výše se nachází jeden vysílač 

se 16 vstupy a jeden nebo více přijímačů se čtyřmi 

výstupy. Jak je zajištěno propojení mezi vstupy 1-16 

na výstupy 1-4? K tomu slouží tzv. mapování výstupů – 

každému výstupu lze na přijímači přidělit číslo 

v intervalu 1 až 32, které je vlastně číslem vstupu 

vysílače. Pokud například na přijímači pro výstup č. 2 

vložíte mapování: „15“, tento druhý výstup bude kopírovat stav na vstupu 15 vysílače ECT-16. 

 

Pozn.: V tomto režimu provozu, kdy je přijímač navázán na vysílač, nelze ručně přes web ovládat 

výstupy! Toto je možné pouze tehdy, pokud přijímač ztratí spojení s vysílačem nebo trvale pracuje 

samostatně bez vysílače! 

  

ECT-16

ECA-4

ECA-16

ECA-4

ECT-16

ECA-4
LAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

Elektrokotel

Klima

Linka 1

Linka 2

Elektrokotel

Klima

Linka 1

Linka 2
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Nastavení parametrů vstupů 
Každému vstupu nebo výstupu je možné přidělit textový popis a další parametry: 

• Typ (měření / stav / teplota* / vlhkost*) 

• Popis vstupu (uživatelský text) 

• Jednotka (jednotka měření) 

• Převod (převod měření, měření = počet impulzů / převod) 

(*) … Měření teploty a vlhkosti pomocí čidel THPC-18, THPC-11, TPC-1. 

Režim prohlížení Režim nastavení 

  
  

Ruční ovládání výstupů 
Tlačítka 

pro 

ovládání 

výstupů 

jsou 

dostupná 

pouze 

tehdy, 

pokud přijímač pracuje samostatně bez vysílače nebo s ním 

ztratí spojení! 

 

Ovládání výstupů je povoleno i v režimu prohlížení, ale 

doporučuje se toto omezit zaškrtnutím volby: „Ovládání jen 

admin: ANO“ a samozřejmě nastavit heslo administrátora! 
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Samostatný provoz ECT, ECA nebo ECX – bez spojení s jiným modulem 
Takový režim provozu má smysl tehdy, pokud není třeba vstupní údaje nikam posílat a stačí je pouze 

zobrazit na webové stránce (modul ECT, ECX). Podobně to platí i pro moduly ECA (ECX) jehož ovládací 

výstupy stačí řídit ručně z webové stránky. 

 

Ve všech těchto případech je nastavení stejné, jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, s tím 

rozdílem, že není zadána cílová adresa a port… 

Jak na propojení modulů přes RS485 
V některých případech vhodný kabel mezi budovami existuje, ale není v něm dostatečný počet vodičů 

pro přenos všech ovládacích a impulzních signálů. Právě pro tyto případy se hodí použít „EC“ moduly 

s komunikací „RS“. 

Propojení ECT-ECA přes RS485 
V případě přenosu signálů ze vstupů ECT-16 na výstupy přijímače ECA-4 (nebo více přijímačů), 

je aktivním modulem vysílač ECT-16, který periodicky odesílá na vedení RS485 údaje o stavu svých 

vstupů. Všechny přijímače ECA-4 tyto údaje akceptují a jako potvrzení odešlou svou odpověď s určitým 

časovým zpožděním, které je dáno jejich nastavenou adresou (DIP), tak aby se odpovědi nepřekrývaly. 

 

Mapování výstupů je dáno nastavenou adresou – pro adresu „1“ přijímač ECA-4 má výstupy 1 až 4 

mapovány na vstupy 1 až 4, pro adresu „2“ je mapování 5-8 atd. Přijímač ECA-16 s adresou „1“ má 

stejný počet výstupů jako vysílač ECT-16, tudíž je mapování 1:1! Přijímač ECA-16 může nastavit i adresu 

„2“, ale toto nastavení je použitelné jen v režimu výstupního modulu ATS-C120 (výstupy 17 až 32)– viz 

dále… 

 

ECA-4

ECT-16

ADR=0

ECA-4

ADR=1

ECA-4

ADR=2

ECA-4

ADR=3

ECA-4

ADR=4

1-16

1-4 5-8 9-12 13-16

RS485
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Propojení komunikačních modulů s regulátorem ATS-C120 
Nejčastěji se komunikační moduly řady „EC“ používají pro rozšíření měřících vstupů a regulačních 

výstupů regulátoru ATS-C120 nebo ATS-mini. 

 

Komunikační moduly řady EC zajistí propojení různě rozptýlených měřidel nebo ovládaných spotřebičů 

pomocí stávající podnikové datové sítě (intranet) nebo po  RS485. 

Z pohledu regulátoru ATS-C120 se externí komunikační moduly rozlišují podle směru signálu: 

• Vstupní moduly (ECT-4, ECT-16, ECX-8) – pro připojení elektroměrů aj. měřidel 

• Výstupní moduly (ECA-4, ECA-16, ECX-8) – pro ovládání spotřebičů 

Adresace 
Komunikační moduly „EC“ ve standardním režimu parametr 

„adresa“ nepoužívají, resp. adresa musí být nastavena na 

nulu. Pokud však chcete komunikační modul použít jako 

vstupní nebo výstupní modul regulátoru ATS-C120, je třeba 

každému modulu nastavit unikátní adresu v rozsahu 1 až 

253 a dále nasměrovat cílovou IP adresu a port na adresu 

ATS-C120 (ATS-mini). 
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Tímto krokem (adresa != 0) se automaticky změní chování modulů „EC“ v síti. Vstupní moduly budou 

periodicky (interval 3 s) posílat stav bufferu měření do ATS a výstupní moduly se opakovaně dotazují 

na stav regulačních výstupů, který pak kopírují na své výstupní relé 

podle zvoleného mapování. 

U modulů s komunikací RS485 se adresa nastavuje pomocí 

přepínače DIP přímo na přístroji, např. pro ECT-16 je nastavení 

adresy uvedeno na obrázku vpravo…  

Nastavení ATS-C120 
Po nastavení parametrů externích I/O modulů je třeba v ATS sestavit 

jejich seznam – buď přímo na přístroji přes tlačítka nebo pohodlněji 

z ovládacího software (Max Communicator 9): 

Zleva: pořadové číslo 

modulu, druh (IN/OUT), 

interface (ETH/RS485), 

adresa (1-253). V SW lze 

navíc vložit textový popis 

modulu pro lepší přehled. 

Počet externích modulů je 

omezen maximálně na 30. Pozor však, na rozhraní RS485 se nedoporučuje připojovat více než 8 

modulů!  

Všimněte si na obrázku duplicity adres – zde se však nejedná o chybu. Moduly s adresou „1“ se nachází 

na odlišném rozhraní a moduly s adresou „2“ jsou odlišného druhu… Jinak samozřejmě platí striktní 

požadavek na unikátnost adresy na stejném rozhraní (Ethernet / RS485) a moduly stejného druhu 

(vstupní / výstupní). Modul označený jako „SKLEP“ je např. typ ECX-8, který je vybaven vstupy i výstupy 

a adresa je pouze jedna – což je typické pro moduly ECX… 

Stav externích I/O modulů v diagnostice regulátoru ATS-C120 

  
 

V programu Max Communicator 9 se stav spojení s externími moduly zobrazuje na záložce Projekt – 

Připojené – Informace o zařízení – Specifické údaje… 
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Mapování vstupů 
Regulátor ATS-C120 disponuje 120 kanály měření. Pomocí tabulky mapování lze přiřadit, ze kterého 

vstupního modulu a vstupu proudí do kanálu Mxx impulzy… 

 

Mapování výstupů 
Na rozdíl od mapování vstupů, které je nastaveno přímo ATS, mapování výstupů je realizováno 

samostatně na každém výstupním modulu zvlášť! Regulátor ATS-C120 (ATS-mini) může mít 1 až 32 

výstupů a každý výstupní modul má pro každý svůj výstup 1 až N nastaveno, které výstupy z ATS (1-32) 

bude kopírovat. 

Nejlépe to bude patrné přímo z příkladu na obrázku níže: 

Zde je vidět, že výstupy 1 až 3 jsou mapovány 

také na výstupy 1 až 3, ale poslední čtvrtý výstup 

je mapován na výstup č. 12! 

Díky systému mapování máte velkou volnost 

v přiřazování jednotlivých ovládacích výstupů – 

např. lze mít i na více místech zkopírován stav 

jednoho ovládacího signálu – varovné hlášení 

apod. 

Tento způsob nastavení platí pro síťové výstupní moduly s konektorem LAN a webovou stránkou. 

U modulů na sběrnici RS485 (varianta RS) toto samozřejmě nelze a nastavení mapování je řešeno 

takto: 

Mapování výstupů na RS485 
U externích výstupních modulů připojených k ATS-C120 pomocí sběrnice RS485 je mapování výstupů 

řešeno pomocí jejich adresy, jež se nastavuje na přepínači DIP. Zde uveden příklad mapování pro modul 

ECA-4: 

 

 

 

 

 

Adresa Mapování výstupů 1 až 4 

1 1 až 4 

2 5 až 8 

3 9 až 12 

4 13 až 16 

5 17 až 20 

6 21 až 24 

7 25 až 28 

8 29 až 32 
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Zde uvedený příklad mapování je platný pro výstupní moduly se čtyřmi výstupy (ECA-4) pro moduly s 8 

(ECX-8) nebo 16 výstupy (ECA-16) je počet možných adres omezen na 4 nebo 2 (vždy do počtu 32 

výstupů). 

Zabezpečení 
• Základní heslo … řídí oprávnění získávat údaje, tzn. vstup na webovou stránku, ale také 

vzájemnou komunikaci mezi přístroji! Pokud přístroje nemají nastavené stejné základní heslo, 

nepodaří se mezi nimi přenášet údaje! 

• Administrátorské heslo … vstup do režimu nastavení nebo ovládání výstupů 

Historie komunikace 

 

Další informace 
• „ModulyEC-CGI“ : popis komunikace mezi moduly (standardní režim) 

• „ModulyEC-MODBUS“ : popis a soupis registrů MODBUS (model 2022) 

• „https://www.json.org/“ : popis standardu JSON 

• „https://www.modbus.org/“ : popis standardu MODBUS 

• „https://www.pk-elsys.cz“ : webová stránka výrobce PK-ELSYS 

 

https://www.pk-elsys.cz/storage/app/media/doc/ModulyEC-CGI.pdf
https://www.pk-elsys.cz/storage/app/media/doc/ModulyEC-MODBUS.pdf
https://www.json.org/
https://www.modbus.org/
https://www.pk-elsys.cz/

