
 

 

Ütemezett e-mail küldés fogyasztásmérő óra állásról iNELS-BUS rendszerben  

Beállíthatjuk az iNELS-rendszerben, hogy az pl. minden hónap elsején 8:00-kor elküldje a megadott e-

mail címre a villanyóra állását egy rövid szöveges üzenetben. 

Hogyan tudjuk megvalósítani? 

1. A villanyóra impulzuskimenetét bekötjük egy IM3-xx bemeneti modulon keresztül a „buszos” 

rendszerbe. 

2. A digitális bemeneten lévő impulzusokat megszámolja a rendszer és eltárolja egy „system 

integer”- ben. 

3. A „system integer” értékét egy „periodical” időprogram ütemezése alapján lekérdezzük egy 

„eventscript”-ben. 

4. Az „eventscriptben” az alábbi utasításokat hajtja végre a rendszer: 

a) A Connection Server telnet-en keresztül csatlakozik a CU3 központi egységhez. 

b) Ezután kiolvassa az integer értékét egy változóba. 

c) Lezárja a telnet kapcsolatot. 

d) Bejelentkezik a megadott email fiókba. 

e) Beilleszti a szöveges üzenetbe az integer értékét.  

f) Ezután elküldi a megadott e-mail címre az üzenetet. 

g) Kijelentkezik a feladó email fiókjából.  

Nézzük az IDM3-beli programrészt: 

A.   Funkciók hozzáadása: 

 

 

 



 

 

B. Integer létrehozása: 

 

 

C. Integer létrehozása: 

 

D. Jelzőbit létrehozása: 

 

E. Ikonok társítása: 

 

 



 

 

F. Huzalozás: 

 

 

G. Exportfájl létrehozása: 

 

 



 

 

H. CU3 konfiguráció: 

 

Ellenőrizzük le a CU3 telnet kommunikációját: 

 

 

 

 



 

 

Kapcsoljuk be a monitor ablakban kézzel az emailküldés bitet: 

Ellenőrizzük le az integer értékét is. 

Ezekre a hexadecimális értékekre később szükségünk lesz. 

Nézzük a Gmail fiók beállítását 

Hozzunk létre egy teszt gmail fiókot, mivel a „python scriptben” titkosítás nélkül van a jelszó tárolva 
és lépjünk be az alábbi beállítási felületre, kapcsoljuk be az „allow less security apps” feature-t. 
 

 
 

Connection server beállítása 
 
A. Telnet kommunikáció beállítása: 

 



 

 

B. Lépjünk be a Connection Server-be WinSCP-n keresztül és hozzuk létre az alábbi python fájlt: 
 

 

#!/usr/bin/python 

import smtplib 

import getpass 

import sys 

import telnetlib 

import time 

 

HOST = '192.168.1.60' 

PORT = '1111' 

COMMAND= "GET 0x02020001" 

ANSWER= '' 

VALUE='' 

 

tn = telnetlib.Telnet() 

tn.open(HOST,PORT) 

#print ("telnet opening...") 

time.sleep(15) 

 

#print ("telnet writing...") 

tn.write(COMMAND+ "\r\n") 

time.sleep(15) 

 

#print ("telnet reading...") 



 

 

ANSWER= tn.read_very_eager() 

print ANSWER 

 

a,b,VALUE=ANSWER.split(" ") 

#print VALUE 

 

#print ("telnet closing...") 

tn.close() 

SMTP_SERVER = 'smtp.gmail.com' 

SMTP_PORT = 587 

GMAIL_USERNAME = 'emailfelado@gmail.com' 

GMAIL_PASSWORD = 'emailjelszo'  

 

recipient = 'emailfogado@gmail.com' 

subject = 'elektromos fogyasztasmero' 

emailText = 'Az ora allasa kWh-ban: ' 

 

emailText = "" + emailText + ""+ VALUE + "" 

 

headers = ["From: " + GMAIL_USERNAME, 

           "Subject: " + subject, 

           "To: " + recipient, 

           "MIME-Version: 1.0", 

           "Content-Type: text/html"] 

headers = "\r\n".join(headers) 

 

session = smtplib.SMTP(SMTP_SERVER, SMTP_PORT) 

 

session.ehlo() 

session.starttls() 

session.ehlo 

#print ("e-mail login...") 

 

session.login(GMAIL_USERNAME, GMAIL_PASSWORD) 

#print ("e-mail sending...") 

 

session.sendmail(GMAIL_USERNAME, recipient, headers + "\r\n\r\n" + emailText) 

session.quit() 

#print ("e-mail closing...") 

 



 

 

C. Kiemeljük a szerkesztendő részeket (notepad++), a command-hoz az integer fenti címét kell beírni: 

 

D. Lépjünk be putty-n keresztül a Connection Serverbe és futtassuk le a scriptet.  

Ha kitöröljük az összes print utasítás elől a # megjegyzés karaktert, akkor láthatjuk a script futását: 

 

IDM3 monitor ablakban az integer értéke: 

 



 

 

 

 E. Ellenőrizzük le, hogy valóban megérkezett-e az email: 

 

Megnyitva: 

 

F. Állítsuk be a Connection serveren az eventscriptet: 

 



 

 

 

A „key”-hez a fenti email kuldes systembit címét kell beírni, az útvonal a script elérési útvonala, az 1 

érték pedig a systembit bekapcsolásának eseményét jelenti, azaz amikor az ütemező időprogram 

jelez. 

Ha kitöröltük a print utasítások elől a # karaktert, írjuk vissza mindenhol, mert a Connection Server 

nem az általunk használt terminálon fogja futtatni a scriptet, nincs szükség a print parancsokra. 

G. Indítsuk újra a Connection Server-t 

 

Teszteljük le ezt a részt is, az IDM3 monitorban kapcsoljuk be a systembit-et kézzel.  

 


