
1 - Genel:

ETHERNET MODBUS GATEWAY ETH-MOD-T

    Sayaç okuma ve kompanzasyon takibi ile modeme baðlý olan hattaki sayaç, reaktif röle ve enerji analizörlerine ait tüm verilerin 
uzaktan (yerel að ve internet kullanýlarak) okunmasýný saðlanýr. Sayaç verilerinin alýnmasý ile sisteme ait enerji tüketimleri anlýk olarak 
okunabilir, arþivlenebilir ve raporlanabilir. Ayný zamanda kompanzasyon sistemi ile kondansatör güç deðerleri, kademe testlerinin 
yapýlmasý, geçmiþe dönük güç akýþ grafiklerinin çýkarýlmasý, aktif/reaktif enerji tüketimlerinin arþivlenmesi ve raporlanmasý, akým ve 
gerilim düzensizlikleri, reaktif oranlar ve sistemde meydana gelen arýzalarýn uzaktan tespit edilmesi gibi iþlemler yapýlabilir.

    Ethernet  modeme RS485 baðlantýsýnda en az iki cihaz (sayaç, reaktif röle, enerji analizörü vb.) varsa modemin cihazlarý 
tanýyabilmesi için seri numarasý veya modbus adresi gibi bilgilere ihtiyacý vardýr.

     Modem RS485 hattýna tek bir reaktif röle takýlý ise modbus adresini deðiþtirmenize gerek yoktur. Sayaçlarda 8 haneli seri numarasý 
sabittir. Modeme birden çok reaktif röle baðlayacaksanýz modbus adreslerinin ayný olmamasýna dikkat ediniz. Aksi halde hatalý veriler 
oluþacaktýr.

2 - Seri No ve Modbus Adresi

    Yerel að ve internet www.tenseenerji.com(server) üzerinden reaktif röle(sayaç ve enerji analizörü) ile uzaktan haberleþme 
yapýlýr.

   RS485 baðlantý kablo uzunluðu yaklaþýk 1000 metre olabilir. Kablo mesafesi veya cihaz sayýsý arttýðýnda cihaz ile birlikte 
verilen 120R direnç aða baðlanabilir. Baðlantý hýzý(bps) arttýkça kablo mesafesi kýsalýr, baðlantý hýzý azaldýkça kablo 
mesafesi uzar. Maksimum 32 cihaz baðlanabilir. 

3 - Baðlantý Þemasý

    ETH-MOD-T ile uzaktan veri okunmasý baðlantý þemasý ETH-MOD-T  görünümü
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5 - Boyutlar:
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4 - Teknik Özellikler:

Max. 115200bps

Modbus iletiþim(Analizör ve reaktif röleler için)

Çalýþma Gerilim Aralýðý

Çalýþma Frekansý

Çalýþma Sýcaklýðý

Hava ESD Koruma

Darbe Dayanýmý

Çalýþma Gücü

Gösterge

Baðlantý Özellikleri

Baðlantý Þekli

Baðlantý Hýzý

Aðýrlýk

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Ýrtifasý <2000metre

IP20

<200gr.

10 / 100 Mbps Ethernet

Ýnternete baðlý modem

TCP/IP haberleþme protokolü

RS485 baðlantý arayüzü Max. 32 cihaz

Power, aktif ve link ledleri

1VA(bekleme konumunda), 6VA(iletiþimde)

85V - 300V AC

50/60Hz.

-20ºC.....55ºC 

10kV

1500V

2metre ethernet kablosu
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ETH-MOD-T ile Að yapýlandýrýlmasý Ýnternet modeminin ayarlanmasý

3. adým2. adým1. adým

Server’a eklenmesi

Resim-1

Resim-2

Resim-4

Resim-3

Resim-5

1-) Ethernet modemin A1-A2(supply) uçlarýna 85V -300V AC enerji 
verin ve power ledinin yandýðýný görün.
2-) Cihaz ile birlikte gelen ethernet kablosunun bir ucunu(RJ-45 
connector) Ethernet modemin RJ-45 yuvasýna takýn diðer ucunu ise 
internet modem veya switch’e takýn.
3-) Að aktif ise yeþil led(active) sürekli yanar ve sarý led(link) birkaç 
sn. boyunca yanýp söner.
4-) Bilgisayarýnýz ethernet modem ile ayný aða baðlý olmasý 
gerekmektedir. Ethernet modemin direk bilgisayara baðlý olmasý, 
ethernet modemin internet modem veya switch üzerinden 
bilgisayar ile baðlý olmasý veya bilgisayarýn wi fi üzerinden aða baðlý 
olmasý gerekir.
5-) Tense Eth Config Tool.exe programýný çalýþtýrýn.
6-) Resim-1 deki ara butonuna basýn.

    ETH-MOD-T modeminin uzaktan haberleþme kurulumu 3 adýmda gerçekleþtirilir.

 

    ETH-MOD-T ile að yapýlandýrýlmasý: Veri okumasý yapýlacak cihazlarýn(analizör, reaktif röle vb.) parametrelerinin ayarlanmasý ve 
að üzerindeki yerinin belirlenmesi( IP adresi varsa alt að maskesi, að geçidi ve portun ayarlanmasý)
    Ýnternet modeminin ayarlanmasý: ETH-MOD-T nin IP adres ve port numarasýnýn internet modeme tanýtýlmasý. Ýnternetten yapýlacak 
olan taleplerin ETH-MOD-T ait olup olmadýðýný kontrol etmek ve bu talepleri de ETH-MOD-T modemine iletebilmesi için gereklidir.
    Server’a eklenmesi: Veri okumalarý yapýlacak cihazlarýn server’a(tenseenerji.com) tanýtýlmasý için gereklidir.     

    ETH-MOD-T ile að yapýlandýrýlmasýný cihaz ile birlikte gelen cd içerisinde veya www.tense.com.tr adresinden indireceðiniz Tense 
Eth Config Tool.exe programý ile yapabilirsiniz.

7-) Bilgisayarýnýz ve ethernet modem ayný aðda ise uyarý 
mesajýndaki ara butonuna basýn.(resim-2)
8-) Resim-3 deki gibi aða takýlý olan ethernet modemi bulur  ve 
MAC adresini ekrana getirir.
9-) Að ayarlarý sekmesinden ethernet modemin IP adresi, alt að 
maskesi ve að geçidi ve port deðerini girin.
10-) IP Adresi girilirken, yerel aðýnýzda kullanýlmayan bir IP 
olmasýna dikkat edin. 
11-) Eðer Yerel Að üzerinde 5000 portunu kullanan baþka bir cihaz 
varsa, port numarasýný 5001..5100 arasýnda  bir deðer girebilirsiniz. 
(resim-4)

12-) Haberleþmeyi sadece yerel að içinde kullanacaksanýz 
Çalýþma Modu'nu “TCP Sunucu” olarak seçin.(resim-5)
13-) Haberleþmeyi www.tenseenerji.com üzerinden 
gerçekleþtirecekseniz Çalýþma Modu'nu “TCP Mixed” olarak 
seçin ve Sunucu IP Adresini ve Port numarasýný girin.(resim-5)
Not: 94.73.162.82 IP addresi www.tenseenerji.com adresine aittir.

6 - Cihazýn Kurulumu:

6.1 - ETH-MOD-T ile Að yapýlandýrýlmasý:
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Resim-6 Resim-7

Resim-8 Resim-9

    14-) Program üzerinde RS485 sekmesini týklayarak, modbus üzerinden okumak istediðiniz cihazýn haberleþme ayarlarýný girin. 
Ethernet modeme baðlý farklý cihazlarý okumak istersek bu cihazlara ait baudrate, databit, stopbit, parity, zaman aþýmý ve veri miktarý 
deðerlerinin ayný olmasý gerekmektedir. 
    15-) Seri Baðlantý Paket Ayarlarý’ndan okumak istediðiniz cihaza bekleme süresi(ms) ve maksimum veri miktarý(byte) limit koymak 
isterseniz, sýfýrdan farklý deðerler girebilirsiniz. (resim-6)
    16-) Seçenekler sekmesinde Ethernet Modem'in aktif kalma süresini(sn.) ve ethernet modem TCP istemci modda çalýþýrken ne 
kadar sürede bir server'a baðlantý talebinde bulunmasýný istediðiniz deðerleri girin. (resim-7)

    Baud Rate: ETH-MOD-T modeminin MODBUS protokolünde desteklediði haberleþme hýzýný belirtir. (300, 600, 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps)
    Data Bit: Bir veri paketinin kaç bitten oluþtuðunu bildirir.(7, 8, 9 bit)
    Parity: Veri paketleririnin doðru iletilip iletilmediðini test etmek için kullanýlan bittir. (Tek(odd), Çift(even), Yok(none) bit )
    Stop Bit: Her veri paketinin sonlandýðýný belirtir. Veri ve parity bitlerinden sonra gelir. (1, 2 bit)
    Zaman Aþýmý(time out): Okumasý yapýlacak cihaza sorgu atýldýktan sonra cevabýný bekleme zamanýný belirtir. ( 0 - 65535 milisaniye)
    Veri Miktarý: Okumasý yapýlacak cihazdan gelecek veri miktarý sýnýrlamasý belirtir. (0, 255 byte) 

    17-) Yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek için  Kaydet düðmesine týklayýn. Kaydetme iþlemi esnasýnda baþka bir iþlem yapmayýn. 
(resim-8) 
    18-) Kaydetme iþleminin bitmesinden sonra girilen veriler ethernet modem'e kaydedilmiþtir.
    19-) Ethernet Modem artýk að üzerinde istediðiniz parametrelere uygun olarak çalýþacaktýr. Okumak istediðiniz cihazýn 
RS485 A ve B baðlantýlarýný Ethernet Modem üzerinde yer alan A ve B konnektörlerine baðlayýn.
    20-) Fabrika ayarlarý'na geri dönmek için Fabrika Ayarlarý düðmesini týklayýn.(resim-9)
    21-) Çýkan uyarý mesajýndan Evet(yes) butonuna týklayarak fabrika ayarlarýný ethernet modem'e geri yüklemiþ olursunuz.(resim-9) 
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Resim-11

Resim-12

Resim-10

        1-) Ýnternet modemin ayarlanmasý için modemin IP adresini web arayüzüne girin ve ADSL modemin arayüzüne ulaþýn(resim-10). 

    3-) LAN menüsünde açýlan “IP ve DHCP Ayarlarý” sekmesini týklayarak, internet saðlayýcýnýzýn IP Adresini ve Að Maskesi deðerlerini 
not edin. 
    4-) Bu deðerleri Tense Eth Config Tool programýnda Að maskesi deðerini Alt Að Maskesi olarak, IP Adresi deðerini de Að Geçidi 
olarak ethernet modem'i konfigüre edin.

6.2 - Ýnternet Modemin Ayarlanmasý:

    2-) Örnekteki modemin IP adresi 192.168.1.1 dir. ADSL modemin kullanýcý adý ve þifresini girerek ADSL modemin ana sayfasýna 
giriþ yapýn. (resim-11)
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Resim-13

Resim-14

Resim-15

   5-) NAT menüsünde açýlan “Port Yönlendirme” sekmesini týklayarak resim-13 'deki görülen Yeni butonuna týklayýn.

    6-) Gelen ekranda(resim-14) Yeni butonuna týklayarak, Uygulama Adý olarak Tense Eth1 girilmiþtir. Siz istediðiniz ismi girebilirsiniz. 
    7-)TCP ve UDP Portlarý kýsmýna Tense Ethernet Modem ayarlarýnda girmiþ olduðunuz port deðerini girin ve Kaydet Butonuna týklayýn.

    8-) Daha sonra ayný sayfada Kural Adý olarak Tense Eth1(Siz istediðiniz ismi girebilirsiniz.), 
    9-) Yeni IP Adresi olarak da Tense Ethernet Modem ayarlarýnda girmiþ olduðunuz IP Adresini girerek Ekle Butonuna týklayýn. (resim-15)
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Resim-17

Resim-16

    10-) Daha Sonra ayný sayfanýn en alt kýsmýndaki Kaydet butonuna týklayarak yapýlan deðiþiklikleri kaydedin. (resim-16)

    11-) Son çýkan menüde de Kaydet butonuna týklayarak iþlemi tamamlayýn(resim-17) ve çýkýþ butonuna týklayarak arayüz 
yazýlýmýndan çýkýn.
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