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Instalační manuál 

rev. 20120510

Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií:
200M-RS.E4 2G-RS.E4

200M-RS.E5 2G-RS.E5

200M-RS.E6 2G-RS.E6

200M-2.0.1.E 2G-2.0.1.E

200M-2.1.4.E 2G-2.1.4.E

200M- 2.1.7.E 2G-2.3.0.E

2G-0.1.4.E

2G-0.1.8.E

2G-2.1.7.E

Poznámky uvedené tučnou kurzívou se vztahují pouze na použití v zabezpečovacích 
systémech splňujících normu ČSN EN 50131-1 ed.2.

 1  Obsah balení
 1.1  Switch

 1.2  Napájecí konektor ( pouze u varianty BOX ) 

 1.3  Montážní sada pro uchycení switche na DIN lištu (pouze u varianty BOX) 

 1.4  Montážní sada pro uchycení switche na rovný podklad (pouze u varinty BOX)

 1.5  Montážní sada pro uchycení switche do 10" rozvaděče

 1.6  Montážní sada pro uchycení switche na sloup (volitelné příslušenství k var. IP65)

 1.7  Instalační manuál

 1.8  Katalogový list

 2  Volitelné příslušenství
Montážní sada pro uchycení switche na sloup

Objednací název: SW-HOLDER 

 3  Software
Na www.metel.eu naleznete ke stažení freeware software

Software managementu SIMULand
Software pro RS485 komunikaci přes virtuální COM porty VcomNet
USB drivery USB-driver

Software je kompatibilní s OS Windows XP, Vista a Windows 7.
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 4  Montáž a instalace
 4.1  Provedení BOX

Součástí balení jsou 2 vruty M3x6 pro montáž switche na rovný podklad
a DIN držák se šrouby M3x6 pro kolmou nebo rovnoběžnou montáž na lištu DIN35.
Při použití v zabezpečovacích systémech ČSN EN 50131-1 ed.2 je nutné umístit  
switch do rozvodných krabic s detekcí otevření normálním způsobem a detekcí  
odejmutí z montážní plochy (od 2. stupně zabezpečení).

2/13

1
1
9
,0

0



www.metel.eu

 4.2  Provedení RACK

 4.2.1  Při vypnuté  rackové skříni proveďte zasunutí switche do vodících lišt ve volné 
a předem připravené pozici.

 4.2.2  Po zasunutí switche vizuálně zkontrolujte zda došlo ke správnému zasunutí 
napájecího konektoru do základní napájecí desky rackové skříně.

 4.3  Provedení IP65

 4.3.1  Povolením 4ks šroubů demontujte víko krabice, ve které je umístěn switch.
 4.3.2  Montáž switche na zeď

 4.3.2.1  Pomocí 4 ks vrutů a hmoždinek připevněte krabici na zeď tak, aby byla ve 

svislé poloze a  otvory s průchodkami pro přívodní kabely byly orientovány 
směrem dolů.

 4.3.3  Montáž na sloup
 4.3.3.1  Ke dnu krabice pomocí 4 ks šroubů M6x30, podložky a matice upevněte 

držák pro uchycení krabice na sloup. Překontrolujte dotažení šroubů.
 4.3.3.2  Do mezery mezi držák a dno krabice vsuňte 2 vázací pásky pro uchycení 

krabice s držákem na sloup. 
 4.3.3.3  Vázacími sponami pevně stáhněte pásky a zafixujte krabici na sloupu 

vývodkami směrem dolů.
 4.3.3.4   Připojte napájení a signálové kabely (viz 5.3)
 4.3.3.5  Namontujte víko krabice. Před montáží víka zkontrolujte čistotu těsnících 

(dosedacích) ploch víka a krabice.
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 5  Připojení napájení 
 5.1  Provedení BOX

 5.1.1  Pro aplikace bez použití PoE doporučujeme použít jako zdroj napájecího napětí 
zdroje z níže uvedené tabulky.

Typ Maximální výkon Operační teplota

SU-230/4870H 70W -40°C...+50°C

SUP-48.120 120W -25°C...+70°C

TRF-2420T 20W -40°C...+50°C

TRF-2420T-IP55 20W -40°C...+50°C

TRF-2420T-IP55H 20W -40°C...+50°C

QS10.481 240W -25°C...+70°C

 5.1.2  Napájení připojte do svorek dle obrázků níže. 
 5.1.3  Propojení napájecího zdroje a switche proveďte pomocí dvou vodičů o průřezu

1- 1,5 mm² (lanko). Před připojením vodičů do konektoru (svorkovnice) zdroje či 
switche je vhodné konce  vodičů opatřit buď lisovací dutinkou nebo pocínovat.  

 5.1.4  V případě potřeby zálohování napájecího napětí použijte vstup pro redundantní 
napájení(viz obrázek zcela vpravo).

VDC VAC REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍ

 5.1.5  Pro aplikace s použitím PoE doporučujeme použít jako zdroj napájecího napětí 
zdroje z níže uvedené tabulky.

Typ Maximální výkon Operační teplota

SU-230/4870H 70W -40°C...+50°C

SUP-48.120 120W 0°C...+70°C

QS10.481 240W -25°C...+70°C

 5.1.6  Napájení připojte do svorek dle obrázků níže. 
 5.1.7  V případě potřeby zálohování napájecího napětí použijte vstup pro redundantní 

napájení(viz obrázek zcela vpravo).
VDC VAC REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍ
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 5.1.8  Při použití v zabezpečovacích systémech připojte switch ke zdroji splňujícímu  
požadavky normy ČSN EN 50131-1 ed.2. Připojení proveďte dle obrázku níže.

 
 5.2  Provedení RACK

 5.2.1  Napájení zařízení je realizováno prostřednictvím rackové skříně, do které byl 
switch zasunut.

Typ rackové skříně Maximální výkon Podpora PoE

BREAK-RACK/3U-SU 100W ne

BREAK-RACK/PoE-100 100W ano

BREAK-RACK/PoE-300 300W ano

BREAK-RACK/PoE-500 500W ano

 5.3  Provedení IP65

 5.3.1  Aplikace bez použití PoE 
 5.3.1.1  Napájení připojte do svorek dle obrázků níže. 
 5.3.1.2  Propojení napájecího zdroje a switche proveďte pomocí dvou vodičů o 

průřezu 1- 1,5 mm² (lanko). Před připojením vodičů do konektoru (svorkovnice) 
zdroje či switche je vhodné konce  vodičů opatřit buď lisovací dutinkou nebo 
pocínovat.  

 5.3.1.3  V případě potřeby zálohování napájecího napětí použijte vstup pro 
redundantní napájení (viz obrázek zcela vpravo).

 5.3.2  Aplikace s PoE 
 5.3.2.1  Napájení připojte do svorek dle obrázků níže. 
 5.3.2.2  Propojení napájecího zdroje a switche proveďte pomocí dvou vodičů o 

průřezu 1- 1,5 mm² (lanko). Před připojením vodičů do konektoru (svorkovnice) 
zdroje či switche je vhodné konce  vodičů opatřit buď lisovací dutinkou nebo 
pocínovat.  

 5.3.2.3  V případě potřeby zálohování napájecího napětí použijte vstup pro 
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redundantní napájení (viz obrázek zcela vpravo).

 6  Uzemnění přepěťových ochran
 6.1  Modifikace BOX 

 6.1.1  Switch uzemněte dle obrázku vpravo. 
 6.1.2  Odpor uzemnění by měl být být 

maximálně 10 Ω. 
 6.1.3  Od očka k uzemnění doporučujeme 

pokračovat vodičem o průřezu minimálně 4mm2.
 6.1.4  Při větším zemním odporu se snižuje 

účinnost přepěťových ochran. 
 6.1.5  Délka uzemnění musí být co nejkratší.

 6.2  Modifikace RACK 

 6.2.1  Switch je uzemněn přes 
přívodní kabel 19“vany. 

 6.2.2  Odpor uzemnění by měl být být maximálně 10 Ω. 
 6.2.3  Při větším zemním odporu se snižuje účinnost přepěťových ochran.
 6.2.4  Délka uzemnění musí být co nejkratší.

 6.3  Modifikace IP65 

 6.3.1  Switch uzemněte dle obrázku vpravo. 
 6.3.2  Odpor uzemnění by měl být být 

maximálně 10 Ω. 
 6.3.3  Od očka k uzemnění doporučujeme 

pokračovat vodičem o průřezu 
minimálně 4mm2.

 6.3.4  Při větším zemním odporu se snižuje 
účinnost přepěťových ochran.

 6.3.5  Délka uzemnění musí být co nejkratší.

 6.4  Připojte Fast Ethernet porty

 6.4.1  Pro propojení použijte RJ45 konektory nakrimpované na kabely UTP Cat5e.
 6.4.2  Opláštění UTP kabelu musí odpovídat prostředí v němž je kabel instalován.
 6.4.3  Tyto porty mohou být použity i ve venkovním prostředí bez dodatečných 

přepěťových ochran.
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 6.5  Připojte Gigabit ethernet porty

 6.5.1  Pro propojení použijte RJ45 konektory nakrimpované na stíněné kabely FTP Cat6 
nebo Cat6a.

 6.5.2  Opláštění FTP kabelu musí odpovídat prostředí v němž je kabel instalován.
 6.5.3  Tyto porty mohou být použity ve venkovním prostředí bez dodatečných 

přepěťových ochran pouze na krátké vzdálesnosti do 10m, tj. například v rámci 
jednoho sloupu apod. V případě delších vedení je nutné na vstup instalovat 
doplňkové přepěťové ochrany. 

 7  Připojení optických portů
 7.1  Switche jsou osazeny lasery třídy 1 a vlnovými délkami 1310 a 1550nm. POZOR lasery 

mohou poškodit Váš zrak! Z tohoto důvodu se v žádném případě nedívejte do optických 
konektorů. Při práci doporučujeme používat ochranné brýle pohlcující laserové záření.

 7.2  Při propojování optických portů je nutné je „smyčkovat“, tj. propojovat P6 z P7, P6 z P7 
atd. Viz obrázek níže.

 7.3  Před propojením celého optického kruhu musí být nastaven MASTER. Viz bod 8.
 7.4  Správné propojení je signalizováno rozsvícení zelené LED u portu.
 7.5  Aktivita portu je signalizována blikáním LED ACT u portu.
 7.6  Maximální vzdálenost mezi porty nesmí překročit vzdálenosti uvedené v tabulce níže.

Vlákno Výkon [dBm] Citlivost [dBm] Vzdálenost [km]

200M MM (50-62.5/125 μm) −10...0 −28 5

200M SM (9/125 μm) −14...−8 −31 20

2G MM (50-62.5/125 μm) −10...0 −20 2

2G SM (9/125 μm) −14...−8 −22 20

Parametr Hodnota Jednotka Poznámka

Vlnová délka PORT 6: Tx 1310 / Rx 1550nm nm Neviditelné záření 

PORT 7: Tx 1550 / Rx 1310nm nm Neviditelné záření 

Bezpečnost POZOR: převodníky obsahují laserové zdroje třídy 1 dle EN60825-1-1
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 8  Topologie
 8.1  Topologie bod-bod a sběrnice

 8.1.1  Switche podporují zapojení v topologii bod-bod i optická sběrnice. V tomto 
zapojení jsou switche plně funkční už v defaultním nastavení a prioritou SLAVE.

 8.2  Topologie optický kruh 
 8.2.1  Switche podporují zapojení v topologii optický kruh. V tomto zapojení je nutné 

před spojením optického kruhu nastavit na všech switchích ID kruhu a na jednom 
switchi prioritu MASTER. V případě existence více kruhů na LAN je nutné nastavit 

unikátní ID pro každý kruh. Podrobnosti nastavení jsou uvedeny dále a v nápovědě 

software managementu SIMULand.
 8.3  Topologie optický kruh splňující požadavky ČSN EN 50131-1 ed.2.

Defaultní nastavení switchů je

200 a 2G-RS.E Ostatní switche

Kruh povolen Ano Ano

ID kruhu 0 0

Relé Nastaveno na detekci
rozpojení kruhu

(RING-OK)

Nastavení RS485 portu 9600kbps
8-N-1

9600kbps
8-N-1

Nastavení Tx a Rx adresy
u portu RS485

Rx: 239.192.168.1
Tx: 239.192.168.1

Rx: 239.192.168.1
Tx:            -           

Při použití switchů jako přenosové trasy v zabezpečovacích systémech je nutné před  
zakruhováním provést následující nastavení.
 8.3.1  Jeden ze switchů nastavit na prioritu „Master“
 8.3.2  Při použití s ústřednami DOMINUS přenastavit RS485 port 

na režim DOMINUS (19.2kbps, 9-N-1 podpora resetu linky).
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 8.3.3  V případě propojení switchů 2G a 200M-RS.E se switchi obsahujícími Ethernet  
doporučujeme nastavit filtrování paketů na základě zdrojových MAC adres.  
Filtrování zajistí bezpečné oddělení od okolní sítě.

 9  Nastavení parametrů switche
 9.1  Nastavení IP adresy, masky a Gateway

 9.1.1  Switche mají z výroby nastavenu masku sítě 255.255.255.0 a následující IP 
adresy

200M-RS.E4 10.19.0.x 2G-RS.E4 10.16.0.x
200M-RS.E5 10.20.0.x 2G-RS.E5 10.17.0.x
200M-RS.E6 10.21.0.x 2G-RS.E6 10.18.0.x
200M-2.0.1.E 10.22.0.x 2G-2.0.1.E 10.23.0.x
200M-2.1.4.E 10.9.0.x 2G-2.1.4.E 10.10.0.x

2G-2.3.0.E 10.15.0.x
2G-0.1.4.E 10.13.0.x
2G-0.1.8.E 10.14.0.x

                         2G-2.1.7.E 10.34.0.x
x – je odpovídá poslednímu číslu MAC adresy 
Změňte nastavení IP adres a masky dle místních požadavků. Viz obrázek níže

 9.1.2  Spusťte aplikaci SIMULand (viz stránky www.metel.eu)
 9.1.3  Vyberte nástroj „Projekt/Najdi zařízení“. Při vyhledávání zařízení na síti je nutné 

mít na počítači nastaven shodný rozsah IP adres, tj. 10.xxx.xxx.xxx, a masku 
255.255.255.0. V případě, že se nepodařilo vyhledat zařízení připojená do sítě, 
zkontrolujte nastavení Firewallu. Vytvořte nové pravidlo pro SIMULand nebo Firewall 
dočasně vypněte.

 9.1.4  Vyberte nástroj „Projekt/Najdi zařízení“. (Vzdálený managment)
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 9.1.5  Nalezená zařízení vložte na pracovní plochu.

 9.1.6  Označte levým tlačítkem switch a pravým otevřete nabídku 
„Konfigurace/Online“.

 9.1.7  Vyplňte defaultní heslo metel

 9.1.8  V záložce „IP“ nastavte požadovanou IP adresu, masku a gateway.
Nově nastavené údaje uložte kliknutím na „OK“ nebo „Apply“.  

10/13



www.metel.eu

 9.2  Lokální managment

 9.2.1  Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB-A-B (není součástí balení)
 9.2.2  Nainstalujte driver – ke stažení www.metel.eu (at32uc3xxx_cdc.inf)
 9.2.3  Ve správci zařízení si ověřte přiřazení portu
 9.2.4  Spusťte Simuland – ke stažení www.metel.eu
 9.2.5  V Menu zvolte „Nástroje“ a „USB zařízení“

 9.2.6  Vyberte port přiřazený systémem a stiskněte tlačítko „Konfigurace“

 9.2.7  Zadejte heslo - defaultně „metel“

 9.2.8  Dále pokračujte viz. Vzdálený managment (9.1.8)
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 9.3  Nastavení důležitá pro správnou funkci kruhu - dříve než se optický kruh propojí!

 9.3.1  Pro správné fungování kruhu musí mít 

- všechny switche připojené do kruhu musí mít kruh povolen “Enabled” 

- jeden ze switchů připojených do kruhu musí být nastaven jako master 
“Master”

- všechny switche musí mít nastaveno stejné číslo kruhu “Ring ID”

 

 9.3.2  V aplikacích s více optickými kruhy musí mít každý kruh (switche zapojené do 
kruhu) nastaveno unikátní RING ID – Identifikátor kruhu (viz. menu Kruh).
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 9.4  Nastavení signalizace poruchy nebo sabotáže na optickém kruhu

 9.4.1  Při rozpojení optického kruhu (porucha nebo sabotáž) dojde do 30ms 
k přesměrování komunikace přičemž změnu stavu kruhu (z „loop“ na „backup“) lze 
namapovat na relé výstup na každém switchi. Zařízení 200M(2G)-RS.E6 mají toto 
nastavení již z výroby.

 9.4.2  Stav výstupu relé v závislosti na poruše nebo sabotáži:

Bezalarmový stav (pod napětím a spojen optický kruh)

Alarmový stav (rozpojen optický kruh nebo výpadek napájení)

Další informace naleznete v nápovědě aplikace SIMULand.
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