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Technická specifikace EVE 

Popis 
 
EVE2 je modulární telemetrie umožňující 
sběr, analýzu, zpracování a prezentaci 
analogových, binárních, čítačových a jiných 
vstupních dat. Ovládání nebo řízení 
externích akčních členů nebo jiných 
zařízení lze realizovat pomocí analogových, 
binárních či komunikačních 
(protokolárních) výstupů. Komunikace je 
zajištěna prostřednictvím sériových linek 
RS232/RS485, Ethernetu, WiFi nebo USB. 

Modularita a dostatečný výpočetní výkon spolu s velkou úložnou kapacitou realizovanou 
průmyslovou SD kartou umožňuje škálovatelnost telemetrie od velkých instalací s více než 
100 vstupy/výstupy až po autonomní micro-scada systém. Systém je programován v jazyce 
Python. 

 

Telemetrie EVE2 je navržena tak, aby splňovala 
veškeré požadavky moderní komunikace a 
prezentace dat. Disponuje možností tvorby 
speciálních komunikačních prezentačních i 
měřících úloh na míru zákazníka. Interakce s 
uživatelem je realizována pomocí webového či 
aplikačního rozhraní. Lze využít standardní PC, 
notebook, tablet nebo chytrý telefon. To 
umožňuje prezentaci dat, ovládání a konfiguraci 
zařízení. Veškeré komunikace jsou zabezpečeny 
šifrováním AES-256. 
 
 
 
EVE2 je druhý vývojový stupeň telemetrie EVE. Ten nahrazuje HW komponenty společnosti 
AB Electronics UK optimalizovanými komponentami vlastní výroby. Jedná se hlavně o měřící 
a podpůrné desky.  
 
 
 



Technická specifikace telemetrie EVE2  EVE 
  březen 2021 

 
Proteco Expert s.r.o.  Stránka 2 / 25 

Seznam technických parametrů sestavy telemetrie EVE2: 
Napájení 

Jmenovité napětí 24 VDC 

Vstupní napětí (min.) 9 VDC 

Vstupní napětí (max.) 36 VDC 

Max. příkon 15 W 

Konektor Jack K3716B 

Základní procesorová deska 

Typ RS Components Raspberry Pi 3 Model B+ 

CPU 1.4GHz 64-bitový, čtyřjádrový ARM Cortex-A53 

Paměť 1GB SDRAM 

Úložiště MicroSD karta, až 256GB 

Konektory pro komunikaci 

Ethernet 1x 10/100 BaseT 1GB Ethernet RJ45 

RS232/RS485 1 

USB 2.0 4 

Měření a ovládání 

Binární vstupy až 144 

Binární výstupy až 144 

Analogové vstupy až 32 

Analogové výstupy až 4 

Přípojný bod (AP) 

WiFi 802.11ac, 5GHz 

Podporované protokoly 

TCP/IP, UDP-IP HTTP/S, SSH, SMTP 

RDS, RDS-E, SRD, TRM SCADA protokoly 

IEC IEC 60870-5-104 
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Procesorová jednotka 

Základem telemetrie je deska Raspberry Pi ve třetí generaci s 1.4GHz, 64-bit quad-core 
procesorem ARMv8, 1GB RAM a vestavěnou WiFi + Bluetooth. 

Deska je vybavena 27 GPIO a sběrnicemi i2C a SPI pro komunikaci rozšiřujícími deskami a 
UART obvodem pro sériovou komunikaci. 

Zařízení splňuje normy RoHS, CE, FCC. 
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Čelní panel procesorové jednotky: 
 

 

  

                                                               

 

 

 

 
Pozor, pro komunikaci s externím zařízením (displej) lze využít jen jeden USB konektor. 

 PWR LED (zelená) svítí v případě připojeného napájení nepřetržitě 
 RUN LED (bílá) bliká v 1sec intervalu, pokud běží proces měření. 
 SPEED LED (žlutá) konektoru RJ45  

HW Revize 1 RB 3B: svítí nepřetržitě pro 100-Mbps, je zhaslá pro 10-Mbps. 
HW Revize 2 RB3B+: svítí nepřetržitě pro 1000-Mbps, je zhaslá pro 10/100-Mbps. 

 ACTIVITY LED (zelená) konektoru RJ45 nepravidelně bliká, je-li port aktivní. 
 SND LED (oranžová) COM konektoru svítí, jsou-li nějaká data odesílána přes  RS232/RS485. 
 RCV LED (oranžová) COM konektoru svítí, jsou-li nějaká data přijímána přes RS232/RS485. 
 Konektor RJ-45 slouží pro připojení do lokální sítě LAN. 
 Konektor USB (jeden ze čtyř) slouží pro připojení displeje/tabletu/mobilního zařízení k EVE. 
 WiFi rozhraní slouží jako řiditelný AP bod pro komunikaci s mobilními zařízeními. 

Konektor COM RS232/RS485: 

Konektor je dostupný na čelním panelu procesorové jednotky. Obsahuje piny pro komunikaci 
přes RS232 a RS485. Je součástí základní desky. 

Zapojení pinů: 

 

                                           

Konektor RJ-45 / Ethernet 

2x USB konektor 

2x USB konektor 

ACTIVITY LED 

SPEED LED 

PWR LED RUN LED 

Konektor RS232/RS485 RCV LED RS232/485 
SND LED RS232/485  

GND 
RxD 
TxD 

Data A 
Data B 

RS232 RS485 

RJ-45 
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Základní deska PWR 
 
Deska PWR zajišťuje stabilní výstupní napájecí napětí 5VDC při vstupní úrovni externího 
napájecího napětí v rozmezí 9-36VDC. Izolační napětí je 1,5kVDC. Přívod je realizován pomocí 
souosého konektoru z boku sestavy. Deska nemá vlastní čelní panel, je nedílnou součástí 
sestavy. 

Deska obsahuje SW přepínatelné (pomocí GPIO) sériové rozhraní RS232 a RS485 napojené na 
UART obvod procesorové desky pro komunikaci s externími zařízeními či SCADA systémem. 
Konektor sériové komunikace a indikační LED (oranžové) diody stavů externí komunikace 
jsou umístěny v čelním panelu procesorového modulu. Tato deska je pevnou součástí, bez 
rozebrání sestavy není dostupná. 

Obrázek desky PWR: 

 

  

 

Základní deska je nasazena na GPIO konektor Raspberry a spojena čtyřmi šrouby. S dalšími 
deskami je spojena prostřednictvím sběrnice. 

  

Sběrnice 

Raspberry GPIO Montážní šroub 

Pozice 4 USB konektorů 
Raspberry po instalaci 
desky PWR 

LED RUN + PWR 

LED, konektor,           
RS232/485 Pojistka 

Napájecí 
konektor 
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Schéma desky PWR: 

 

Plošný spoj PWR: 
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Signální deska SIG 
 
Deska SIG je 12 kanálová digitální ukončovací karta. V sestavě je vždy umístěna v pravé krajní 
pozici. Deska vychází z 16 bitového I/O expanderu MCP23017. Deska SIG umožní sledovat či 
kontrolovat 4 tlačítkové vstupy a 8 LED indikačních výstupů. Součástí desky SIG je obvod 
reálného času (RTC) na bázi PCF2129 a nově i PCF2127(s pamětí RAM). Deska je vybavena 
časovačem MC14536BDW pro hlídání aktivity stanice (Watch dog). V případě SW výpadku 
měřícího procesu se provede fyzické vypnutí a následné zapnutí napájení stanice (po 250 
vteřinách neaktivity). RTC i Watch dog jsou zálohovány knoflíkovou baterií, která je dostupná 
po vyjmutí čelního panelu. Pozor, baterii vyměňujte tak, aby nedošlo k jejímu zkratování. 
Stav baterie je systémem sledován a v případě poklesu napětí je generováno chybové 
hlášení. Funkčnost SIG desky je závislá na běhu měřícího procesu, protože tlačítka i LED jsou 
řízeny softwarově. Funkčnost restartu Watch dogem je na měřícím procesu nezávislá. Tato 
deska je do sestavy zařazena vždy. 
 
Blokové schéma expanderu SIG: 

  

Blokové schéma RTC SIG: 
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Parametry expanderu SIG: 

 Rozsah teplot: -40°C až 125°C 
 4 vstupy / 8 výstupů 

Provozní parametry desky SIG: 

 Lze použít jen jednu signálovou desku v sestavě 
 I2C adresa:  27h 
 Vzorkování vstupů: cca 50ms 
 Konektor: není 

Parametry RTC SIG: 

 Rozsah teplot: -40°C až 85°C 
 I2C adresa:  0x51 

 

Čelní panel signální desky SIG: 
 
Popis prvků odpovídá pozicím odshora. 

 

 
Tlačítko A - Uživatelské 
 
Tlačítko B - Uživatelské 
 
Tlačítko WIFI - Přepínání stavu WIFI (Zapínací funkci tlačítka lze blokovat, zapnutí je časově 
omezené) 
Tlačítko RST – Restartovací tlačítko telemetrie (krátký stisk = reset, dlouhý stisk = vypnutí). Je 
svázáno s LED RST. Pozor, po vypnutí je možné zapnout stanici jen pomocí napájení. 
LED ETH – Indikace výpadku Ethernet LINK přes RJ-45 (detekce pomocí NLP*) (červená) 
LED DC   – Indikace odpojení od dispečerského centra (červená) 
LED SND – Indikace vysílání dat do SCADA (oranžová) 
LED RCV – Indikace příjmu dat ze SCADA (oranžová) 
LED ERR – Indikace HW/SW chyby stanice (červená) 
LED USB – Indikace připojení displeje/terminálu přes USB rozhraní (zelená) 
LED WIFI – Indikace zapnutí WIFI (modrá) 
LED RST – Indikace probíhajícího restartu (červená) 

(NLP*) = Normal Link Pulse – Pulzy posílané přes rozhraní Ethernet pro detekci spojení. Stavy LINK = UP/DOWN) 

LED ERR sdružuje následující stavy: 

 Chyba hodin (RTC) 
 Chyba systémového času 
 Pokles napětí baterie RTC 

Montážní výřez 
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 Kolize CFG s HW měřících desek 
 Kolize/chyba desky SIG 
 Kolize/chyba desky AD8 
 Kolize/chyba desky DA4 
 Kolize/chyba desky IO16 
 Neschválená změna konfigurace I2C modulů 

 

I2C mapa SIG: 

    

V I2C  mapě jsou řídící/kontrolní bináry desky SIG mapovány na adresu 27h.  
RTC hodiny na adresu 51h. 

Obrázek desky SIG: 

 

 

  

8x Indikační LED 

Expander 

Sběrnice Baterie 

4x Tlačítko 

Hodiny 

Časovač 

Je indikován Reset nebo Shutdown (svítí) 
WIFI - je zapnuta (svítí modře) /vypnuta 
USB rozhraní je připojeno (svítí) /odpojeno 
ERR (HW, SW chyba nebo nekompatibilita svítí) 
RCV – přijat paket od SCADA (svítí cca 1/4 sec) 
SND – odeslán paket na SCADA (svítí cca 1/4 sec) 
DC – Dispečerské centrum je odpojeno (výpadek komunikace svítí). Původně LED B. 
ETH – Ethernet síť je odpojena (výpadek svítí). Původně LED A. 
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LED ERR sdružuje následující chybové stavy: 

 Chybný čas nebo stav baterie RTC 
 Chyba/kolize v nastavení CFG stanice vzhledem k měřícím deskám 
 Chyba měřících desek 
 Nepotvrzená změna HW stanice 
 Chyba v SQL databázi 

Schéma časovače Watch dogu SIG:

 

Schéma RTC SIG: 

 

Plošný spoj SIG: 
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Deska analogových vstupů AD8 
 
Deska AD8 je analogová rozšiřující deska postavená na 8 kanálovém, 12 bitovém analogově 
digitálním převodníku  LTC2309. 

Blokové schéma převodníku AD8: 

 

Parametry převodníku AD8: 

 Rozlišení: 12-Bitů 
 Nízký odběr: 1.5mW / 1ksps, 35μW / klidový režim 
 Průchodnost: 14ksps 
 Nízký šum: SNR = 73.4dB 
 Napájení: 5V 
 I2C sběrnice: 2 drátová   
 Rychlá konverze: 1.3μs 
 Reference: interní  
 Interní multiplexor:  8 kanálů 
 Konverzní hodiny: Interní  
 Kalibrace vstupů: interní reference 
 Vstupy: unipolární 
 Přesnost 0.1% z rozsahu 
 Rozsah teplot:  -40°C až 125°C 

Provozní parametry desky AD8: 

 8 analogových proudových vstupů (proudových smyček) 
 Vzorkování vstupů: cca 100ms 
 Jumpery volitelné I2C adresy:  08h, 09h, 0Ah, 0Bh 
 Maximálně 4 desky v jedné sestavě  
 Ochrana proudové smyčky pomocí MAX14626  (+/- 40V) 
 Provozní proud 4-20mA (0-20mA) 
 Snímací odpor proudové smyčky na desce je 205 ohmů. 
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 Maximální vstupní proud: 100mA 
 Galvanické oddělení vstupů 
 Přesnost 0.2% z rozsahu 
 Konektor  CPM5.08/16SQ Zástrčka 5.08mm 
 Kabelový protikus k CPM - CPF5.08/16 Zásuvka 5.08mm 
 Indikace provozu pomocí LED 

Blokové schéma ochrany MAX14626 AD8:

 

Čelní panel desky AD8: 

 

 
LED Indikace provozu desky (zelená) 

 

 

 

 

 

 

 

I2C mapa AD8: 

    

V I2C  mapě jsou vstupní analogy 4 desek AD8 mapovány na adresy 08h, 09h, 0Ah, 0Bh. 

Montážní výřez 
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Obrázek desky AD8: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desky jsou číslovány a adresovány zleva od procesorové jednotky. 

Pozor, každá deska AD8 musí mít jinou I2C adresu. 

 

  

Čtyř pinové propojky na desce AD8 
A1 A0 Deska I2C Adresa 

GND GND č. 1 08h 

GND FLT č. 2 09h 

GND 5V č. 3 0Ah 

FLT 5V č. 4 0Bh 

Sběrnice 

I/O konektor 

Napájecí LED 

GND GND 
5V 5V 
FLT FLT 

A1 A0 

Převodník 

Ochrany 

Adresové piny desky č. 1, adresa 08h 

Kanál 1 Kanál 2 Kanál 8 
+ - 
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Schéma ochran analogových vstupů AD8: 

 

 

Plošný spoj AD8: 
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Deska binárních vstupů/výstupů IO16 
 
IO16 je 16 kanálová digitální rozšiřující deska. Deska vychází z MCP23017 16 bitového I/O 
expanderu. Deska IO16 umožní připojit až 16 digitálních vstupů nebo výstupů. 
 
Blokové schéma IO16: 

 

Parametry expanderu IO16: 

 Rozsah teplot: -40°C až 125°C 
 16 vstupů/výstupů 
 I2C sběrnice: 2 drátová 
 I2C adresy:  20h, 21h, 22h, 23h 
 ESD ochrana pinů 4kV 

Provozní parametry desky IO16: 

 Maximálně 4 desky v jedné sestavě  
 Automatická detekce směru vstup/výstup 
 Indikace aktivace vstupu/výstupu pomocí LED 
 Jumpery volitelné I2C adresy 
 Konektor:  CPM5.08/16SQ Zástrčka 5.08mm 
 Kabelový protikus k CPM - CPF5.08/16 Zásuvka 5.08mm 
 Indikace provozu pomocí LED 
 Vzorkování vstupů: 20-30ms 
 Galvanické oddělení 
 Vstupy jsou fyzicky členěny po čtveřicích 
 Maximální proud v režimu výstup: 200mA 
 Maximální napětí v režimu vstup: 40V 
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Čelní panel desky IO16: 
Číselný popis LED indikátorů odpovídá číslům kanálů desky.  

 
LED Indikace provozu desky (zelená) 
LED kanálu č.1 (žlutá) 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
LED kanálu č.16 (žlutá) 

 

I2C mapa: 

 

V I2C  mapě jsou univerzální bináry 4 desek mapovány na adresy 20h, 21h, 22h, 23h. 

Obrázek desky IO16: 

 

  

 

 

Sběrnice 

16x Stavová LED I/O kanálu svítí, je-li 
vstup či výstup sepnut. 

I/O konektor 

Adresové piny Expander 
Žádné piny desky č. 1 nejsou spojeny pro 
adresu 20h (Jumpery jsou odsazeny či chybí) 

LED 
Napájení 

Kanál 1 Kanál 2 Kanál 16 
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Desky jsou číslovány a adresovány zleva od procesorové jednotky.  

 

 

 

 

Pozor, každá deska IO16 musí mít jinou I2C adresu. 

Schéma univerzálního vstupu/výstupu IO16: 

 

Plošný spoj IO16: 
 

  

Dvou pinové propojky na desce IO16 
A2 A1 A0 Deska I2C Adresa 

OFF OFF OFF č. 1 20h 

OFF OFF ON č. 2 21h 

OFF ON OFF č. 3 22h 

OFF ON ON č. 4 23h 
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Deska analogových výstupů DA4 
 
DA4 je analogová rozšiřující deska postavená na čtyřech 12 bitových digitálně analogových 
převodnících  MCP4725. 

Blokové schéma DA4: 

 

Parametry převodníku DA4: 

 Rozlišení 12 bitů 
 1 výstupní kanál 
 2 drátová I2C sběrnice:  
 I2C adresa: 60h 
 Rozsah teplot: -40°C až 125°C 

Provozní parametry desky DA4: 

 4 převodníky s proudovými výstupy 4-20mA 
 Vybavování výstupů: cca 100ms 
 Maximálně jedna deska v sestavě 
 Konektor:  CPM5.08/16SQ Zástrčka 5.08mm 
 Kabelový protikus k CPM - CPF5.08/16 Zásuvka 5.08mm 
 Galvanické oddělení výstupů 
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 Obrázek desky DA4: 

 

 

Schéma výstupu DA4: 

 
 

Plošný spoj DA4: 

  

 

DA převodník 

Sběrnice 

LED Napájení 

Kanál 1 Kanál 2 Kanál 4 … Výstupní konektor 
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Čelní panel desky DA4:  

 

 
LED Indikace provozu desky (zelená) 

 

 

 

 

 

 

 

I2C mapa DA4: 

 

V I2C  mapě jsou 4 výstupní analogy desky mapovány na adresu 60h.  

Montážní výřez 
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Mechanická konstrukce sestavy telemetrie 
 

Konstrukce vychází z modulového stohovatelného systému Railbox firmy Italtronic, který 
využívá zámkového spojení modulů. Tento systém umožňuje velice variabilní možnosti při 
požadavcích na osazení telemetrie z hlediska počtu analogových a binárních vstupně 
výstupních jednotek. Veškeré propojení jednotek je provedeno uvnitř sestav. Sestava Railbox 
se instaluje na standardní lištu DIN EN 50022 a zajišťuje pomocí dvou pružinových zámků. Do 
jednotlivých modulů jsou montovány osazené DPS. Vše je spojeno bez použití šroubů pomocí 
čtyř západek. Pozor, západky jsou z umělé hmoty a mohou se nesprávnou manipulací 
poškodit. Sestava není určena k častému rozebírání. Každý z modulů obsahuje větrací mřížky. 
V této aplikaci je použit modul Railbox 35 a rozšiřovací moduly Railbox Spacer. Z přední 
strany mají tyto moduly podle volby buď průhledné, nebo plné odklápěcí krytky, pod nimiž 
jsou umístěné připojovací konektory, signalizační LED diody, krycí štítky popř. identifikační 
informace o výrobku. 
 
Obr.: Modul Railbox 35 

 
 

 
                                                 

 

101 mm 

119 mm 
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Sběrnicové propojky mezi moduly: 
 
Jednotlivé desky jsou v sestavě propojeny přes oboustranné konektory sběrnice jehlovými 
spojkami. Spojky jsou dostatečně dlouhé, aby bylo možné je nasadit na sousedící desky ještě 
před zacvaknutím všech 4 zámků modulů. 
 
 

  
 
Nasazená spojka na desce SIG: 

 
 
Baterie RTC hodin: 
 
Čelní, sklopený pohled na SIG desku: 

 
 
Knoflíková baterie udržuje v běhu přesný čas stanice. Její výměna je doporučena po cca 4-5 
letech provozu. Je dostupná na desce SIG po její demontáži (pomocí zámků plastových 
modulů a vytažení jehlové spojky) nebo přímo po „vyloupnutí“ čelního SIG panelu. Je tedy 
možná výměna i bez rozebrání sestavy - pomocí izolované pinzety, která zabrání zkratu a 
poškození nové baterie. Je důležité, aby výměna proběhla v co nejkratším čase, kdy se RTC 
čas zachová. Pokud se ale RTC čas přesto vynuluje, je možné jej nastavit uživatelsky pomocí 
programu pro Android EveTerm. Jinak nastavení času provádí i SCADA přes datovou 
komunikaci. 

Jehlová spojka 

Sběrnice 

Jehlová spojka desek 

Baterie RTC hodin a časovače Watch Dogu 

Tlačítka 

Baterie RTC hodin 

Zámek baterie 

Tlačítka 
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Konektory pro připojení vstupně výstupních signálů   (piny č. 1 až č. 16)  
 
Maximální proud:  20 A  
Maximální napětí:  320 V  
Typ konektoru:  zástrčka  
Rozteč:  5.08 mm  
Počet pólů:  16  
Barva:  zelená  
Montáž:  PCB  
Prostorová orientace:  vertikální 
Řada:  CPM 
  
microSD karta:  

SD karta obsahuje image operačního systém Raspbian, model stanice systému StoneBase a 
veškerá provozní i archivní data stanice. Kartu je možné vyjmout pouze pomocí pinzety či 
plochých kleští, protože je její pouzdro zapuštěno v obdélníkovém výřezu na spodní části 
sestavy. Pro EVE2 je použita průmyslová karta o min. velikosti 16GB. Před vyjmutím karty je 
nutné provést vypnutí stanice (shutdown) pomocí dlouhého stisku tlačítka RST na desce SIG 
nebo pomocí příkazu z EVE terminálu nebo SCADA konzole. Následně je nutné vypnout i 
přívodní napájení sestavy telemetrie.  

Pozor, vyjmutí či zasunutí karty za provozu může způsobit její poškození. 

 
 
 
Napájecí konektor: 

Celá sestava je napájena pomocí souosého konektoru, který je dostupný na levém boku 
sestavy telemetrie. Konektor je možné odpojit od napájení až po vypnutí stanice (shutdown), 
jinak může dojít k poškození dat na SD kartě.  

Pozor, rozmezí pracovního napájecího napětí je mezi 9V-36V. Při odpojení napájení při 
provozu může způsobit poškození SQL databáze nebo narušit integritu operačního systému. 
Vždy zastavujte běh systému stejně jako na běžném počítači funkcí „shutdown“ např. po 

č. 1 

č. 16 

Pouzdro pro kartu (spodní pohled na sestavu) 

microSD karta  

Zámek karty 
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dlouhém stisku tlačítka RST na desce SIG nebo pomocí příkazu z aplikace EveTerm či SRD/IEC 
konzole Scanner serveru. 

 
 

Upevňovací zámky: 

Sestava má na spodní části umístěny zámky pro uchycení na DIN lištu. 

 

Jack - K3716B, DCI HS25 

Pružný posuvný zámek 


