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Va�e p�ání, na�e �e�ení

M��icí systém Magic vyu�ívá k m��ení inteligentní sondy p�ipojené 
k stolnímu po�íta�i (PC, Notebook), nebo ke kapesnímu po�íta�i 
(PDA). M��icí p�ístroj je tvo�en p�edev�ím softwarem, �ím� se odli�uje 
od v�ech dosud vyráb�ných m��icích p�ístroj�. Hlavní strategií p�i 
vývoji tohoto m��icího systému bylo vyrobit univerzální m��icí 
p�ístroj, na kterém lze m��it jakoukoliv veli�inu, a nenutit u�ivatele 
k po�ízení n�kolika r�zných m��icích p�ístroj� (pH metr�, 
konduktometr� atd.). 
S výhodou lze vyu�ít stávající PC, které je v dne�ní dob� tém�� na 
ka�dém pracovi�ti. Zákazník si nyní m��e po�ídit sestavu jakou 
momentáln� pot�ebuje a v budoucnu ji m��e doplnit o dal�í veli�iny. 
Díky této univerzálnosti m��e tento m��icí p�ístroj nahradit 
jednoduché jednoú�elové m��icí p�ístroje i velmi slo�ité 
kombinované m��icí p�ístroje nejvy��í t�ídy. Konstruk�n� je systém 
�e�en tak, �e senzor (nap�. pH, ORP, ISE elektroda, vodivostní senzor, 
kyslíkový senzor, teplotní senzor, aj..) je p�ipojen na m��icí hlavici. Tato 
sestava senzoru a m��icí hlavice se nazývá inteligentní sonda. Zde 
dochází k p�em�n� analogového signálu ze senzoru na digitální. Ten 
je p�ená�en kabelem  pomocí interface na po�íta�. P�ipojení  interface  
je mo�né p�es port  RS 232 (COM), nebo USB. U systému Magic XBM 
je interface vestav�n p�ímo do kapesního po�íta�e (PDA). S ka�dou 
m��enou veli�inou je mo�no m��it i teplotu.

Systém Magic umo��uje:
 Provád�t m��ení na n�kolika kanálech sou�asn� ( 4 kanály 

sou�asn�)
 Práci více u�ivatel� s mo�ností uchování jejich u�ivatelského 

nastavení
 M��ení v�t�ího po�tu vzork� s mo�ností ulo�ení a pojmenování 

nam��ených hodnot 
 Vysoká p�esnost m��ení s velkým komfortem pro obsluhu
 U�ivatelské nastavení digitálního �ltru a statistických výpo�t�
 Nap��ové �ízení titrace 
 Signalizaci p�ekro�ení nastavených limit�
 Funkce DATALOGERU umo��ující sb�r nam��ených dat 

v nastavitelném intervalu a v reálném �ase
 Mo�nost exportu nam��ených dat do jiných formát� (DBF, CSV, 

TXT)
 Archivaci a tisk m��icích a kalibra�ních protokol�
 Maximální podpora protokolu SLP (GLP) 
 Záznam a archivace v�ech �inností které byly na systému 

provád�ny 
 Poskytnutí nam��ených dat dal�ím aplikacím (i po síti) pomocí 

rozhraní XBC Net nebo Modbus TCP 

M��icí systém Magic
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Va�e p�ání, na�e �e�ení Systém Magic XBP

Systém Magic XBP zásadním zp�sobem inovuje 
dosud známé a standardn� pou�ívané systémy pro 
pr�myslová m��ení a �ízení technologických 
proces�. Díky extenzivní modularit� Magic XBP je 
nyní u�ivatel schopen v rámci jednoho m��icího 
systému obslou�it a� desítky m��icích míst, kdy se 
pro vyhodnocování m��ených dat pou�ívá 
pr�myslové PC.  Významným novým prvkem 
za�ízení je funkce, p�es analogové a digitální 
výstupy, �ídit základní technologické procesy 
(úprava chemismu vody, teploty, hladin pr�tok� aj.)

St��ejní funkce:
 V základní sestav� provád�t m��ení a� na 16 

m��icích místech
 Vysokou p�esnost m��ení s velkým komfortem 

pro obsluhu
 Signalizaci p�ekro�ení nastavených limit�, �ízení 

technologických proces� pomocí digitálních 
a analogových výstup�

 Funkce DATALOGERU umo��ující sb�r 
nam��ených dat v nastavitelném intervalu 
a v reálném �ase

 Mo�nost exportu nam��ených dat do jiných 
formát� (DBF, CSV, TXT)

 Archivace a tisk m��icích a kalibra�ních 
protokol�

 Maximální podpora protokolu SLP (GLP) 
 Záznam a archivace v�ech �inností, které byly na 

systému provád�ny
 Vizualizace technologie 
 Poskytnutí nam��ených dat dal�ím aplikacím 

(i po síti) pomocí rozhraní XBC Net nebo Modbus 
TCP  

Pr�m
yslový

 systém
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Systém Magic XBP

Technická data

Po�et p�ipojených inteligentních sond 1 ÷ 16

Napájení inteligentních sond pomocí p�ipojovacího kabelu, 
 sondy jsou galvanicky odd�lené od okolí

Podpora protokolu GLP Ano

P�ipojení k PC interface je vybaveno rozhraním RS232 (COM port)
 nebo 10/100Base T (ethernet)

U�ivatelská datová pam�� 300 hodnot / kanál.

Kruhová datová pam�� 200 hodnot / kanál

Perioda m��ení nastavitelná,  0,5 ÷ 60 sec. 

Dataloger - kapacita pam�ti omezená kapacitou pevného disku PC

Dataloger - perioda záznamu 1 sec. ÷ 24 hod.

Napájení  externí zdroj 11 ÷ 37V DC/ 400mA, 
 odb�r závisí na kon�guraci

Elektronické spína�e (logické výstupy) A� 16x
 28V, 100mA  DC

Nap��ový nebo proudový výstup A� 8x
 0 ÷ 10V nebo 0(4) ÷ 20mA
 
Logické vstupy A� 8x
- vstupní nap�tí pro logickou jedni�ku 5 ÷ 35V  DC
 11 ÷ 60V  AC

Logické vstupy - vstupní odpor 500 W

Rozsah pracovních teplot   0 °C ÷ 50 °C

Rozsah skladovacích teplot   -20 °C ... 70 °C

Rozm�ry Interface Magic XBP Krabi�ky na li�tu DIN 32
 Po�et modul� závisí na kon�guraci
 
Minimální po�adavky na PC volný port RS232 (COM) 
 nebo 10/100Base T (ethernet)
 MS Windows 2000, XP, Vista, 7
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Systém Magic XBC-E

La
b

o
ra

to
rní  systém

Interface výstupy:

4 x spínač, 1x analog

Magic XBC-E
     Laboratorní sestava
s bezdrátovou komunikací

Je ur�en p�edev�ím pro m��ení v laborato�ích a �istých provozech. S výhodou lze 
vyu�ít stávající po�íta�, který je v�t�inou sou�ástí výbavy  ka�dé laborato�e. 

Systém umo��uje m��it sou�astn� �ty�i r�zné veli�iny (podle typu inteligentní 
sondy) s mo�ností vyu�ití ponorných nebo laboratorních sond, které mohou být 
i v bezdrátové verzi. Systém Magic XBC-E také umo��uje pou�ívání jak 
bezdrátového p�ipojení inteligentních sond tak i p�ipojení drátové. Interface, 
p�es který jsou inteligentní sondy p�ipojeny k PC, je vybaven výstupy, které lze 
vyu�ít nap�íklad pro automatické �ízení titrace, nebo signalizaci p�ekro�ení 
nam��ené hodnoty.

P�i m��ení lze sou�asn� provád�t na PC i jiné operace nebo spustit jiný program 
(m��icí systém MAGIC XBC m��e pracovat na pozadí).

P�i pou�ití ponorných inteligentních sond spole�n� s pr�myslovým PC lze m��ící 
systém pou�ít i pro náro�ná provozní m��ení. 



GRYF HB, spol. s r. o., �echova 314, 580 01 Havlí�k�v Brod, Tel.: 569 425 024 www.gryf.eu

Systém Magic XBC-E

Technická data

P�ipojení sond Kabelem nebo bezdrátov� pomocí Bluetooth

Po�et p�ipojených inteligentních sond 1 ÷ 4

Napájení sond pomocí p�ipojovacího kabelu, 
 sondy jsou galvanicky odd�lené od okolí
 v p�ípad� verze s Bluetooth obsahují 
 inteligentní sondy akumulátor
 výdr� nabitého akumulátoru asi 24h, 
 p�i intervalu m��ení 1 sec

Podpora protokolu SLP (GLP) Ano

P�ipojení k PC interface je vybaveno rozhraním RS232 (COM port)
 nebo USB, s pou�itím p�ídavného modulu 
 i LAN (Ethernet) 

U�ivatelská datová pam�� 300 hodnot / kanál.

Kruhová datová pam�� 200 hodnot / kanál

Perioda m��ení nastavitelná,  0,5 ÷ 60 sec. 

Dataloger - kapacita pam�ti omezená kapacitou pevného disku PC

Dataloger - perioda záznamu 1 sec. ÷ 24 hod.

Napájení  externí zdroj 8 ÷ 15V DC/ 200mA, nebo z USB

Elektronické spína�e (logické výstupy) 4x
 28V, 100mA  DC

Nap��ový výstup 0 ÷ 1V, max. 2mA

Rozsah pracovních teplot   0 °C ÷ 50 °C

Rozsah skladovacích teplot   -20 °C ... 70 °C

Rozm�ry Interface XBC 156 x 151 x 36 mm 

Krytí IP 40

Po�adavky na PC volný port RS232 (COM) nebo USB, 
 MS Windows 2000, XP, Vista, 7



GRYF HB, spol. s r. o., �echova 314, 580 01 Havlí�k�v Brod, Tel.: 569 425 024www.gryf.eu

Systém Magic XBM

PDA

Synchronizace dat

Dobíjení 230V/AC

Multiparametrická sondaInteligentní sondy

PC

vo
lit

el
né

 p
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sl
u�
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ví

Terénní  systém

Je p�enosný m��icí systém s krytím IP 67, proto je p�edev�ím pou�íván pro 
m��ení v terénu a ve ztí�ených klimatických podmínkách. Systém umo��uje 
sou�asné m��ení t�í r�zných veli�in (podle typu inteligentní sondy) s mo�ností 
vyu�ití ponorných sond s krytím IP 68. Lze ov�em p�ipojit i sondy  laboratorní.
 
P�i intervalu záznamu nam��ených dat po 20 minutách m��e pracovat terénní 
p�ístroj XBM na sv�j interní zdroj cca 1 m�síc. Pro dlouhodobé monitorování v 
terénu nebo �etn�j�í záznam dat lze dodat k p�ístroji zálo�ní akumulátor, který 
prodlou�í dobu monitorovaní.



GRYF HB, spol. s r. o., �echova 314, 580 01 Havlí�k�v Brod, Tel.: 569 425 024 www.gryf.eu

Systém Magic XBM

Technická data

P�ipojení sond kabelem 

Po�et p�ipojených sond 1 ÷ 3  (v p�ípad� multiparametrické sondy a� 4)

Napájení sond pomocí p�ipojovacího kabelu
 sondy jsou galvanicky odd�lené od okolí

Podpora protokolu GLP ano

P�ipojení k PC PDA je vybaveno rozhraním USB nebo RS232 (COM)

Minimální po�adavky na PC volný port RS232 (COM) nebo USB, 
 MS Windows 2000, XP, Vista, 7

U�ivatelská datová pam�� spole�ný i odd�lený záznam

Kruhová datová pam�� 100 hodnot / kanál

Perioda m��ení nastavitelná,  1 ÷ 60 sec. 

Dataloger - kapacita pam�ti omezená kapacitou pam�ti PDA (16MB) 
 1MB�asi 30000 hodnot

Dataloger - perioda záznamu 2 sec. ÷ 24 hod.

Napájení  Interní akumulátor, dobíjení - externí zdroj
 230VAC/12V DC

Rozsah pracovních teplot   0 °C ÷ 50 °C

Rozsah skladovacích teplot   -20 °C ÷ 80 °C 
 (podle typu PDA)

Krytí IP 67 

Zálohování dat Vnit�ní pam�� PDA
 P�enosem dat na PC
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M��ící hlavice

Pomocí t�chto m��icích hlavic je mo�no m��it n�kolik veli�in s r�znými typy senzor�. 
Senzory se p�ipojují k m��icí hlavici pomocí konektoru, který je skryt uvnit� hlavice. Po 
p�ipojení senzoru m��icí systém rozezná druh m��ené veli�iny ani� by u�ivatel musel 
n�co nastavovat a systém je p�ipraven k m��ení p�ípadn� ke kalibraci. K dispozici jsou 
tyto druhy senzor�:

Seznam standardn� dodávaných m��icích hlavic

M��icí hlavice XB2  - m��ení pH, ORP, ISE
M��icí hlavice XB4  - m��ení kyslíku
M��icí hlavice XB1  - m��ení vodivosti
M��icí hlavice XB5  - m��ení vstupních nap�tí a proud� (unimetr)
 - m��ení zákalu, pr�toku, tlaku, aj.

M��icí hlavice XB5  roz�i�uje mo�nosti m��icího systému MAGIC. Na tuto hlavici lze 
p�ipojit sníma� libovolné veli�iny, který má de�novaný nap��ový nebo proudový 
výstup. 

M��icí hlavice XB2

 M��ení pH v�. teploty
 M��ení ORP  �  reduk�n�-oxida�ní potenciál (redox)
 M��ení ISE   �   m��ení Iontov� Selektivními Elektrodami

Technické parametry m��icí hlavice XB2

Napájení sondy kabelem p�es Interface XBC

Krytí IP40, v ponorném provedení  IP 68

Rozsah m��ení teploty -20 ÷ 120 °C

P�esnost m��ení teploty ± 0,2 °C; ± 1dig.

Rozsah m��ení pH, mV -1.000 ÷ 15.000 pH, -1200.0 ÷ 1200.0 mV

P�esnost m��ení pH, mV ± 0,004; ± 0,01%; ±1dig

Teplotní kompenzace Automatická, ru�ní -10 ÷ 110 °C
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M��ící hlavice

M��icí hlavice Xb4

 M��ení koncentrace kyslíku

M��icí hlavice koncentrace kyslíku nabízí m��ení ve dvou rozsazích. P�epínat mezi nimi 
lze ru�n� nebo automaticky. M��ení koncentrace kyslíku pou�ívá automatickou 
teplotní kompenzaci a ru�ní kompenzaci atmosférického tlaku.

Technické parametry m��icí hlavice Xb4

Napájení sondy kabelem p�es Interface XBC

Krytí IP 40, v ponorném provedení  IP 68

Rozsah m��ení kyslíku 0,00 ÷ 10,00 mg/l, 0,0 ÷ 200,0 %
 0,0 ÷ 80,0 mg/l, 0 ÷ 800%

P�esnost m��ení kyslíku 0,5 %; ± 1dig.

Teplotní kompenzace automatická 0 ÷ 50 °C

Rozsah m��ení teploty -10 ÷ 50 °C 

P�esnost m��ení teploty ± 0,2 °C; ± 1dig.

Ponorná sonda Multiparametrická sonda Laboratorní sondy
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M��ící hlavice

Multiparametrická sonda  XBQ4

Je ponorná kombinovaná sonda p�ipojitelná k m��icímu systému 
MAGIC XBM, umo��ující sou�asné m��ení  �ty� r�zných veli�in. Sonda je 
vyráb�na v ponorném provedení, proto je vhodná p�edev�ím pro 
m��ení a monitorování v terénu. Pr�m�r sondy 60mm umo��uje její 
vyu�ití pro multimetrické m��ení ve vrtech. Snadná manipulace p�i práci 
s multiparametrickou sondou je zaji�t�na díky  jedinému propojovacímu 
kabelu.

Spojením multiparametrické sondy s terénním p�ístrojem XBM 
v krytí IP 67 vzniká unikátní p�enosný a velmi výkonný 
monitorovací systém.

P�i zadání do výroby lze zvolit druh m��ených veli�in a jejich po�et. 
Sonda se vyrábí ve dvou základních variantách.

Standardní sestava má v sob� zabudované teplotní �idlo a  moduly pro 
m��ení pH, ORP(ISE), vodivosti, kyslíku (vyrábí se v provedení do �ty� 
m��ených veli�in dle p�ání zákazníka, osazení v�ech veli�in není 
podmínkou). 
 
S tlakovým �idlem sestava má v sob� zabudované teplotní �idlo 
a tenzometrické �idlo pro m��ení hloubky ponoru (tato sonda lze 
vybavit m��ením dal�ích t�ech r�zných veli�in dle p�ání zákazníka, 
osazení v�ech veli�in není podmínkou).

Technické parametry multiparametrické sondy XBQ4 

Napájení sondy kabelem od MEZ 1000

Krytí IP 68 ponor max. 25 m

Rozsah m��ení teploty -10 ÷ 50 °C

P�esnost m��ení teploty ± 0,2 °C; ± 1dig.

Rozsah m��ení vý�ky hladiny 0 � 25m 

P�esnost m��ení vý�ky hladiny 0,4
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M��ící hlavice

Technické parametry jednotlivých m��icích hlavic

M��icí hlavice XB1 (vodivost) XB2 (pH,  ORP, mV, ISE)

Rozsah m��ení  vodivosti 0,00 µS/cm ÷ 500,0  mS/cm pH-1.000 ÷ 15.000
 rezistence 5,0 �  ÷  2000 k�. ORP,  -1200.0 ÷ 1200.0 mV
 koncentrace 0 ÷ 200 g/l , 0÷20% ISE p�epo�et na mol, mg, %

Po�et m��icích rozsah� vodivost, rezistence  5 aut/man 1
(rozli�ení) koncentrace  5 aut/man (pH 0,1, 0,01, 0,001;  0,1mV)

Konc. NaCl ,KCl, NaOH  0 ÷ 200 g/l, 0 ÷ 20%  v 5 rozsazích
 
P�esnost m��ení  0,5 %; ± 1dig. 0,004pH, 0,01% ± 1dig.

Teplotní kompenzace automatická �5 ÷ 110 °C automatická -10 ÷ 110 °C

Konstanta tepl. komp. 0 ÷3% / K, podle normy EN 27 888 -

Vzta�ná teplota 20°C / 25°C 25°C

Rozsah m��ení teploty -20,0 ÷ 120,0 °C -20,0 ÷ 120,0 °C

P�esnost m��ení teploty ± 0,2 °C; ± 1dig. ± 0,2 °C; ± 1dig.

Autokalibrace Ano Ano  

M��icí hlavice XB4 (kyslík) XB5 (unimetr)

Rozsah m��ení  0,00÷80,0mg/l ± 10,000 V; ± 5,000 V; ± 1,0000 V;
 0,0-800% ± 500,0 mV; ± 100,00 mV; 
    ± 20,00 mA; ± 5,000 mA
                     
Po�et m��icích rozsah� mg/l:  2  aut/man  (0,01 a 0,1) -
(rozli�ení) %:  2 aut/man   (0,1 a 0) 

P�esnost m��ení  0,5 %; ± 1dig. 0,01% ± 1dig.

Teplotní kompenzace automatická 0 ÷ 50 °C -

Vzta�ná teplota 25°C -

Rozsah m��ení teploty -10,0 ÷ 50,0 °C -50,0 ÷ 200,0 °C

P�esnost m��ení teploty ± 0,2 °C; ± 1dig. ± 0,2 °C; ± 1dig.

Autokalibrace ano
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M��ící hlavice

M��icí hlavice XB5  �  unimetr/teplom�r
M��icí hlavice XB5-un2   �  unimetr 2 kanály

M��icí hlavice XB5 tvo�í universální m��icí p�ístroj, pomocí kterého lze zobrazovat 
hodnotu vstupních nap�tí a proud�, a p�i�adit t�mto hodnotám elektrických veli�in 
hodnoty jiné. Této hodnot� je mo�no p�id�lit název veli�iny a jednotky podle 
skute�ného m��eného p�ípadu. U m��icí hlavice XB5-un2  m��ení probíhá na dvou 
nezávislých kanálech.

Zapojení vstup�
XB 5 XB �un2
 kanál
1. vstup teplota A  1V,  5V, 10V
2. vstup teplota A  20mA, 5mA
3. vstup 10V, 5V A  spole�ná svorka
4. vstup 1V,500,100mV B  1V,  5V, 10V
5. vstup 20mA, 5mA B  20mA, 5mA
6. vstup spole�ná svorka B  spole�ná svorka



U programu Magic XBC je od verze 0.80 jeho sou�ástí Magic XBC server, pomocí n�ho� 
lze p�edávat nam��ená data jiným aplikacím. Tyto aplikace mohou b��et na stejném 
po�íta�i jako program Magic XBC nebo na libovolném jiném po�íta�i, který je 
s po�íta�em, na kterém b��í program Magic XBC, propojen pomocí protokolu TCP. 
Toho lze vyu�ít nap�íklad k vizualizaci na vzdáleném po�íta�i, nebo k regulaci 
sledovaného procesu, nebo k jiným úlohám, ke kterým neposta�ují základní funkce 
systému Magic XBC.  Data se p�edávají pomocí protokolu TCP klientským aplikacím 
a jsou k dispozici v tomto rozsahu:
 aktuální nam��ená data (v�echny veli�iny)
 u�ivatelská pam��
 kruhová pam��
 pam�� datalogeru

Spole�nost Gryf HB p�ipravila prozatím tyto nadstavbové aplikace vyu�ívající XBC Net:
 Magic XBC klient, pro vzdálenou vizualizaci m��ených dat pomocí sys. Magic XBC
 Magic XBC Graphs, prohlí�ení nam��ených dat formou graf�
 Magic XBC gsm, odesílání SMS po síti GSM na základ� zm�ny m��ených veli�in

Pokud by u�ivatel systému Magic XBC po�adoval jiné funkci, m��e si zajistit vytvo�ení 
klientské aplikace vlastními silami. Spole�nost Gryf HB mu bezplatn� poskytneme 
demonstra�ní klientský program v�etn� komentovaných zdrojových text� v jazyce 
C++. P�ípadn� m��e spole�nost Gryf HB zajistit vytvo�ení klientské aplikace podle 
p�ání zákazníka.

Magic XBC klient

Program Magic XBC klient je nadstavbou programu Magic XBC. Umo��uje vzdálenou 
vizualizaci m��ených dat systémem Magic XBC, pomocí protokolu TCP.
M��ená data, které jsou zpracovávány b��ícím programem Magic XBC, jsou p�edávána 
pomocí TCP serveru dal�ím aplikacím, v tomto p�ípad� je to aplikace Magic XBC klient. 
Program Magic XBC klient p�ijímá data ze serveru Magic XBC, a tyto p�ijaté data 
zobrazuje. Mimo funkce prostého zobrazení dat má u�ivatel tohoto programu je�t� 
mo�nost data ukládat do vlastní u�ivatelské pam�ti a do vlastního datalogeru. Tyto 
pam��ové funkce jsou nezávislé na serveru Magic XBC. Program Magic XBC klient je 
tak mo�no vyu�ít nap�íklad jako vizualizaci m��ených dat na jiném po�íta�i (v jiné 
místnosti, v jiné budov�). Podmínkou je samoz�ejm� propojení t�chto po�íta�� do sít� 
s protokolem TCP a to, �e po�íta� s programem Magic XBC klient musí znát IP adresu 
po�íta�e s programem Magic XBC (server). 

Mo�nosti vyu�ití:
 Vizualizace m��eného procesu ve �vedlej�í� místnosti nebo budov�
 Mo�nost vyu�ití dal�ího nezávislého datalogeru
 Dohled na m��ení po síti internet

Magic XBC roz�í�ení

GRYF HB, spol. s r. o., �echova 314, 580 01 Havlí�k�v Brod, Tel.: 569 425 024 www.gryf.eu



Magic XBC Graphs � popis

Program Magic XBC Graphs je nadstavba universálního m��icího systému Magic XBC. Tato nadstavba 
umo��uje prohlí�et nam��ené hodnoty ve form� graf�. Mo�nosti gra�ckého zobrazení jsou proti 
základnímu programu Magic XBC roz�í�eny o �adu funkcí. Magic XBC Graphs zobrazuje data 
z datalogeru, nebo aktuální m��ená data �on-line� základního programu Magic XBC. P�edpokladem 
t�chto funkcí je b�h základního programu Magic XBC. Dále je mo�no zobrazená data ukládat do 
souboru a op�tn� je na�ítat pro dal�í zobrazení.

Program Magic XBC Graphs je mo�no provozovat na po�íta�i s programem Magic XBC nebo na jiném 
libovolném míst� v síti. Podmínkou je samoz�ejm� propojení t�chto po�íta�� do sít� s protokolem TCP 
a to, �e po�íta� s programem Magic XBC Graphs musí znát IP adresu po�íta�e s programem Magic XBC 
(server). 

Program Magic XBC Graphs umí zobrazit nam��ené výsledky i ze dvou nezávislých m��icích systém� 
Magic XBC, jestli�e jsou v�echny tyto subjekty propojeny pomocí protokolu TCP. Pro podrobn�j�í 
informace kontaktujte na�e techniky.

Magic XBC gsm

Magic XBC gsm je nadstavba universálního m��icího systému Magic XBC. Tato nadstavba umo��uje na 
základ� zm�ny m��ených veli�in odesílat textové zprávy (SMS) po síti GSM, a tím mít neustálý p�ehled 
o m��eném systému.

Základní program Magic XBC (který je vybaven funkcí XBC Net) je s nadstavbou Magic XBC gsm 
propojen pomocí protokolu TCP, pomocí n�ho� Magic XBC gsm p�ijímá nam��ená data. Podle t�chto 
dat spíná nebo vypíná pomyslné spína�e. Stav t�chto spína�� je zobrazován v hlavním okn� pomocí 
imitace kontrolek. Na základ� stav� t�chto spína�� se pak odesílají textové zprávy (SMS) na p�edem 
ur�ená telefonní �ísla. Pokud je nastavený spína� aktivní, po�le se p�i dosa�ení nastaveného stavu SMS 
zpráva jen jednou. Dal�í SMS by se poslala jen p�i p�eklopení do jiného stavu.

Program Magic XBC gsm je mo�no provozovat na po�íta�i s programem Magic XBC nebo na jiném 
libovolném míst� v síti. Podmínkou je samoz�ejm� propojení t�chto po�íta�� do sít� s protokolem TCP 
a to, �e po�íta� s programem Magic XBC gsm musí znát IP adresu po�íta�e s programem Magic XBC 
(server). 

Magic XBC gsm a jeho vyu�ití:

 Neustálá kontrola m��eného procesu pomocí mobilního telefonu, který má u�ivatel u sebe.
 Hlá�ení nestandardních nebo havarijních stav�

P�íklady jiných zákaznických aplikací:

P�íklad� vyu�ití m��e být celá �ada. M��ených dat je mo�no vyu�ít k regulaci sledovaného systému, 
nebo k archivaci získaných dat. Nabízí se také mo�nost vyhodnocení nam��ených výsledk� z n�kolika 
r�zných míst nebo n�kolika r�zných veli�in do de�novaného u�ivatelského formátu. Zp�sob 
(algoritmus) zpracování je �ist� na stran� zákazníka.

Magic XBC roz�í�ení
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P�íklad mo�ného sí�ového propojení program� Magic

Magic XBC  -  jádro, m��icí systém obsahující server TCP pro p�edávání m��ených dat
Magic XBC klient  -  vizualizace m��ených dat z programu Magic XBC
Magic XBC Graphs  -  gra�cká vizualizace m��ených dat z programu Magic XBC
Magic XBC gsm  -  odesílání SMS po síti GSM na základ� zm�ny m��ených veli�in

Magic XBC roz�í�ení
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