
Brama sieciowa EWIO-9180-M System  
Inteligentnego Pomiaru typu otwartego 
Monitorowanie zużycia energii,  
monitoring energetyczny budynków,  
urządzeń, instalacji i systemów



METZ CONNECT rozszerza ofertę produk-
tów C|Logine, służących do automatyzacji b 
dynków i przemysłu, dodając do niej rejestrator – 
EWIO-9180 -M . 

EWIO-9180-M (Ethernet Web I/O 9180 Me-
tering ) to rejestrator o dużej mocy, przeznac-
zony do zarządzania i kontroli energii oraz do 
innych zadań z tym związanych. Wykrywanie 
i odczyt wszystkich istotnych danych pomia-
rowych, temperatury oraz innych sygnałów z 
czujników realizowane jest za pośrednictwem 
zintegrowanego interfejsu M-Bus.  Umożliwia 
on również przełączanie między generowany-
mi sygnałami. 

Zintegrowana baza danych, za pośrednictwem 
sieci LAN, dostarcza dane do nadrzędnych 
systemów zarządzania energią. Komunikacja z 
poziomem zarządzającym możliwa jest także 
poprzez sieć WLAN lub UMTS (opcjonalny 
adapter dowolnego producenta). Dzięki zinte-
growanemu serwerowi WWW, konfiguracji 
i parametryzacji rejestratora EWIO-9180-M 
można dokonać z poziomu przeglądarki inter-
netowej, niezależnie od platformy sprzętowej i 
systemowej. Tworzenie dodatkowych aplikacji 

możliwe jest przy użyciu C/C++ lub JAVA 
jak również Linux Shell zainstalowanym (w 
urządzeniu) na serwerze. Liczbę wejść i wyjść 
(I/O) można dowolnie zwiększyć, stosując 
moduły rozszerzające (opcjonalnie). 

Noma DIN EN ISO 50001 określa wyma-
gania dla systemu zarządzania energią. Jej 
głównymi elementami są – ocena energetyczna 
oraz wskaźniki charakterystyki energetycznej. 

Przedsiębiorstwo w oparciu o tę normę, może 
między innymi: 
a) na podstawie pomiarów, dokonać analizy  
 wykorzystywania oraz zużycia energii 
b) zidentyfikować obszary znaczącego wy 
 korzystania energii na w oparciu o dokona 
 ne pomiary 
c) podjąć działania na rzecz poprawy   
 efektywności energetycznej 
d) określać, rejestrować i dokonywać regu 
 larnych kontroli odpowiednich wskaźników  
 wydajności energetycznej. 

Do wykonania wszystkich tych czynności, konie-
czne jest zastosowanie łatwej w użyciu jednostki 
centralnej zbierającej dane energetyczne - bramy 
pomiarowej (metering gateway). 

Aby spełnić wszystkie te wymagania, na po-
dstawie doświadczeń zebranych dzięki wy-
konaniu ponad 1000 instalacji, firma METZ 
CONNECT stworzyła bramę sieciową EWIO-
9180-M do Systemu Inteligentnego Pomiaru 
typu otwartego. 

Urządzenie to, w przejrzysty sposób po-
kazuje zużycie energii, promuje efektywność 
energetyczną oraz zwiększa jej wykorzystanie. 
EWIO-9180-M (M – metering oznacza pomiar) 
jest rozwiązaniem opartym na protokole IP, co 
pozwala użytkownikowi na dostarczenie klien-
towi dokładnych danych dotyczących zużycia 
przez niego energii oraz stanu licznika. 
Idea urządzenia powstała z myślą o dystry-
butorach sprzętu oraz przedsiębiorstwach 
sprzedających produkty pod własną marką. 
Dla tych grup użytkowników, dostępne są dwa 
sposoby zastosowania, omówione poniżej. 

System inteligentnego pomiaru typu otwartego 
dostarczony przez firmę METZ CONNECT 
daje użytkownikowi możliwość dostosowania 
EWIO-M do własnych potrzeb.

System inteligentnego pomiaru typu otwartego 

C|Logline – podzespoły o dużej mocy służące do gromadzenia danych energetycznych 

Monitorowanie zużycia energii, monitoring energetyczny budynków, urządzeń, instalacji i systemów.



EWIO-M daje możliwość implementacji funkcji 
specjalnych opartych na standardowym języku 
programowania przy użyciu ze skryptu shello-
wego lub C/C++ działającego bezpośrednio 
na EWIO-M. Umożliwia to programistom 
dostęp do rdzenia systemu operacyjnego Linux. 
Dzięki takim przeprogramowaniom i zmianom 

w zastosowaniu, dystrybutorzy i przedsiębiorcy 
sprzedający produkt pod własną marką mogą 
wyróżnić się na tle konkurencji. Ponadto, 
EWIO-M dostarcza platformę sprzętowo-
programową, która zwalnia od konieczności 
opracowywania własnego urządzenia. 

Użytkownicy docelowi: 
Dostawcy usług polegających na ocenie ener-
getycznej oraz twórców oprogramowania dla 
systemów wbudowanych (Linux Embedded), 
chcących uruchomić własne aplikacje na 
EWIO-M.

W swojej podstawowej wersji, EWIO-M jest 
w pełni funkcjonalną bramą inteligentnego po-
miaru, rejestratorem danych. Przy pomocy ma-
gistrali M-Bus, gromadzi on dane dotyczące 
stanu licznika oraz temperatury, zapisuje je 
w bazie danych SQLite zgodnie z okresem 
odczytu (5 minut, 15 minut, 1 godzina, ...) 
przez okres do 40 dni lub dłuższy dla 80 

przyrządów(urządzeń) pomiarowych lub ws-
kazuje i zapisuje w bazie przerwy w dosta-
wie energii oraz dokonuje transferu danych w 
plikach CSV o inteligentnej strukturze (poprzez 
serwer plików FTP lub drogą e-mailową) do 
komputera dokonującego ewaluacji. Pliki CSV 
można również edytować bezpośrednio w pro-
gramie MS Excel. 

Użytkownicy docelowi: 
Dostawcy oprogramowania służącego do oce-
ny energetycznej, komunikujący się z EWIO-M 
wyłącznie za pośrednictwem protokołu TCP/IP. 

Zastosowanie 1 - Programowanie aplikacji przy użyciu EWIO-9180-M

Zastosowanie 2 – Ewaluacja danych przy użyciu EWIO-9180-M

Zastosowania dla EWIO-9180-M 

EWIO-9180-M charakterystyka produktu 
Wejścia i wyjścia 

• 4 wyjścia przekaźnikowe (zestyk przełączny 5A) 
• 4 wejścia cyfrowe 
• 4 wejścia impulsowe typu S0 
• 4 wyjścia stałonapięciowe dla bezpotencjałowych styków sygnałowych 
• 2 wejścia analogowe 0 do 10 V / istnieje możliwość podłączenia 2 czujników  

temperatury PT1000 
• 2 wejścia analogowe 0 do 20 mA 
• 2 wyjścia analogowe 0 do 10 V 
• 2 wyjścia analogowe 0 do 20 mA 

Magistrale

• M-Bus (DIN EN 13757-T1,2,3) 
• EW-RS485 magistrala rozszerzająca do podłączenia do 6 modułów EW 
• RS485 (przygotowana pod Modbus) 

Pozostałe

• slot kart Micro-SD wyposażony w kartę 2-GB (do max. 8-GB SD) 
• Interfejs USB do adaptera WLAN i modemu UMTS (typ na zapytanie) 
• Ethernet RJ45 10/100BaseT z funkcją automatycznego wykrywania, TCP/IP 

Ponadto dla urządzenia dostępne są do-
datkowo różne moduły rozszerzeń i moduły 
magistral, oraz istnieje możliwość kon-
figuracji przeglądarki zintegrowanej z 

EWIO-M. Przeglądarka internetowa umożliwi 
użytkownikowi końcowemu na bezpośredni 
dostęp do EWIO-M, chroniony hasłem. Pozwoli 
mu to ustawić przekaźniki oraz kwerendy wejść. 

Jest to przydatna funkcja, która umożliwia ręczne 
uruchomienie procedury START/STOP lub ON/
OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ). 



Właściwości specjalne 

• EVU (zakład energetyczny, przedsiębiorstwo dostarczające energię elektryczną) / VNB (Operator Sieci Dystrybucyjnej) synchronizacja 
okresów pomiarowych 

• wsparcie w przypadku „zawieszenia” M-Bus 
• szerokość 125 mm, (7 TE 1TE=17,85mm), do montażu w typowych rozdzielniach 
• zasilacz NG4, napięcie pracy 24 V DC, możliwe mostkowanie do zasilania urządzeń 230 V AC 
• 6 modułów rozszerzeń podłączanych poprzez mostek i/lub J-Y/ST/Y 2 x 2 x 0,8 
• do 80 urządzeń M-Bus (odbiorników standardowych M-Bus), podłączanych bezpośredni – konwerter poziomów MBus nie jest  

wymagany. 
• Dodatkowy interfejs RS485 (Modbus)

Dokumentacja w zestawie  

• Szybki start 
• Instrukcja obsługi 
• interfejs M-Bus 
• interfejs Modbus (RTU) 
• Interfejs systemu 
• Linux – instrukcja obsługi 
• WLAN - instrukcja obsługi 
• Połączenie z siecią WLAN 
• Ustawienia i konfiguracja połączenia ppp  

Schemat połączeń EWIO-9180-M 

slot 2 GB (max 8GB) 
Micro SD 

Źródło prądu stałego 

Rozszerzenia 

Ethernet

Źr
ód

ło
 p

rą
du

 
st

ał
eg

o 

4 
w

ej
śc

ia
 

im
pu

ls
ow

e 
ty

pu
 S

0 

4 
w

ej
śc

ia
 c

yf
ro

w
e 

24
 V

 D
C

/2
0 

m
A

15
 V

 D
C

/3
0 

m
A

24
 V

 D
C

/2
0 

m
A

24
 V

 D
C

/2
0 

m
A

4 
w

ej
śc

ia
 a

na
lo

go
w

e 
2 

x 
na

pi
ęc

ie
 : 

0 
.. 

10
 V

 
O

pó
r:

 
40

 O
hm

 ..
 4

 M
O

hm
 

2 
x 

pr
ąd

: 0
 -

 2
0 

m
A

4 
w

yj
śc

ia
 a

na
lo

go
w

e 
2 

x 
0.

 ..
 1

0 
V 

D
C

 /
 5

 m
A 

2 
x 

0 
(4

) .
. 2

0 
m

A 

Źródło prądu 
stałego
Rozszerzenia 

RS
48

5
(M

od
bu

s 
RT

U
)

M
-B

us

USB

1) impuls S0 z licznika 
2) styk 24 V DC napięcia zewnętrznego 
3) styk bezpotencjałowy 



Przegląd asortymentu 

C|Logline - moduły rozszerzeń dla EWIO-9180-M 

EW-DI4
4 wejścia cyfrowe 
P/N 1109541319

EW-DI10
10 wejścia cyfrowe 
P/N 1109511319

EW-AI8
8 wejść indywidualnie konfiguro-
walnych (0 do 10 V DC, temp).
P/N 11095213

EW-TO4
4 wyjścia cyfrowe triak 
P/N 11095013

EW-DO4
4 wyjścia przekaźnikowe 
(przełączające)
P/N 1109561321

EW-AO4
4 wyjścia analogowe 
(0 V do 10 V DC) 
P/N 1109551302

EW-DIO4/2
4 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia 
przekaźnikowe (styki przełączne) 
P/N 1109531326

EW-DIO4/2 IP65
4 wejścia cyfrowe i 2 przekaźnikowe 
wyjścia (styki przełączne) 
P/N 1109531326IP

S0/M konwerter, 4-kanałowy 
4 wejścia typu S0 Zgodne z 
normą DIN EN 62053-31 Klasa A 
P/N 110556

S0/M konwerter, dwu-taryfowy 
2 wejścia typu S0 
1 wejście typu S0 dwu-taryfowe 
P/N 110556-01

T/M konwerter, 4-kanałowy 
4 wejścia typu S0 
Zgodne z normą 
DIN EN 62053-31 Klasa A 
P/N 110562

Zasilacz NG4 szary 
P/N 110561-01

Nasza strona internetowa www.metz-connect.com dostarcza wyczerpujących informacji na temat wszystkich szczegółów technicznych. 
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METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Niemcy 

Tel. + 49 77 02 533- 0
Fax + 49 77 02 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.
200 Tornillo Way 
Tinton Falls, NJ 07712 
USA
Tel. + 1-732-389-1300 
Fax + 1-732-389-9066 
www.metz-connect.com 

METZ CONNECT France SAS
28, Rue Schweighaeuser 
67000 Strasbourg 
Francja
Tel. + 33 38 86 170 73 
Fax  + 33 38 86 194 73 
www.metz-connect.com

METZ CONNECT (SINGAPORE) PTE. LTD.
1 Kaki Bukit Ave 3 
# 10-01 KB-1 
Singapore 416087
Tel. + 65 67 47 09 98 
Fax + 65 67 46 31 20 
www.metz-connect.com

Shanghai Branch
Room 1518, Xu Hui Business Building, 
168, Yu De Road, 
XuHui District, Shanghai 200030 
Chiny 
Tel. + 86 21 33 63 42 28 
Tel. + 86 21 33 63 43 34 
Fax + 86 21 33 63 42 24

METZ CONNECT GmbH jest członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń. 
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Dystrybucja w Polsce:

CETO
Ul. Starołecka 18C
61-361 Poznań

Tel.  61 847 90 54
Faks 61 875 28 20

www.ceto.pl


