
1 - Genel:

   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 128 cihaz baðlanabilir. 
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3 - Baðlantý Þemasý

    Sayaç okuma ve kompanzasyon takibi ile modeme baðlý olan hattaki sayaç,reaktif röle ve enerji analizörlerine ait tüm 
verilerin uzaktan (GSM data hattý kullanýlarak.)okunmasý ve kontrol edilmesini 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. Tüm GSM operatörleri ile uyumludur.
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    GSM  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

    GSM-MOD ile uzaktan haberleþmede sadece reaktif röle veya beraberinde sayaç ve enerji analizörü baðlanabilir. GSM 
operatörlerinden 50MB - 100MB’lýk(tavsiye edilen) data hattý kullanýlarak www.tenseenerji.com(server) üzerinden 
reaktif röle(sayaç ve enerji analizörü) ile uzaktan haberleþme yapýlýr.

   RS232 baðlantý kablo uzunluðu 2 metrenin üzerinde veri kayýplarý baþlayabilir. Maksimum bir cihaz baðlayabilirsiniz. 
Sayaçlarda RS232 portunu kullanýyorsanýz optik port takýlan yere ýþýk geçirmeyecek etiket/bant yapýþtýrýnýz. Aksi halde 
verilerde bozulma olabilir. 

    SIM kartý cep telefonunuza takýp pin kontrolünü iptal edin. GSM modeme sim kartý takýn. Modem baðlantýsýný yaptýktan 
sonra enerji veriniz. Modem enerjilendiðinde PWR ledi sabit yanar. Daha sonra sinyal ledi sim kart takýlý ise yeþil takýlý 
deðil ise kýrmýzý yanýp söner. GSM operatöre baðlantý kurmaya baþlar. Sinyal gücü iyi ise yeþil zayýf ise kýrmýzý yanar. GSM 
operatör ile baðlantý kurulduðunda sinyal ledi sabit yanar. Sinyal gücü zayýf ise güçlendirilmiþ harici anten kullanýnýz. GSM 
modemin kullanýldýðý yere uygun sinyal gücüne sahip operatörün data hattýný kullanýn.
    GSM modeme baðlanan cihazlarýn deðerlerinin uzaktan izlenebilmesi için tenseenerji.com(server) adresinde kayýt 
oluþturmanýz gerekmektedir. 

2 - Cihazýn Kullanýmý:

GSM-MOD
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Resim-2

Resim-3

Resim-4

1-) www.tenseenerji.com adresine girdiðiniz
de ilk olarak resim-1 ekrana gelecektir. 
2-) Yeni Kullanýcý Ekle butonuna týklayýnýz.
3-) Ekrana resim-2 gelir.
4-) Modem üzerinde kayýtlý olan IMEI numarasýný girin.
5-) Giriþlerde kullanacaðýnýz kullanýcý adýný girin.
6-) Þifreyi ve sonra ayný þifrenin tekrarýný girin.
7-) Adýnýzý, Soyadýnýzý, Telefon numaralarýnýzý, 
e-mail adresinizi ve adres bilgilerinizi girin.
8-) Bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna basýn.
9-) Bilgiler bilgi iþlem merkezine ulaþýr ve daha 
sonra açmýþ olduðunuz kayýt aktif hale getirilir.
10-) Kullanýcý giriþ sayfasýndan giriþ yapabilirsiniz.

11-) Kullanýcý giriþi yaptýktan sonra Eklemeler butonu 
ve Firma Ekle’yi týklayýn.
12-) Firma Ekle’yi týkladýktan sonra ekrana resim-3 
gelir.
13-) Modem hangi firmaya takýlmýþ ise o firmaya ait 
firma adý, adresi, telefon numaralarý, irtibata 
geçilecek kiþi ad, soyad, firma e-mail adresi, fatura 
kesim tarihi, Endüktif ve kapasitif ceza oraný girin.
14-) Bilgileri girdikten sonra Ekle butonuna basýn.

14-) Firma eklendikten sonra Eklemeler butonunu 
týklayýn ve buradan Modem Ekle’yi týklayýn. 
15-) Modem Ekle’yi týkladýktan sonra ekrana resim-4 
gelir.
16-) Modem takýlý olduðu firmayý seçin.
17-) GSM-MOD’ un etiketide yer alan IMEI numarasýný 
girin.
18-) Cihazlardan veri okuma sýklýðýný girin.
19-) Modemin türünü(GSM veya ETH) seçin.
20-) Sim kartýn telefon numarasýný ve IP numarasýný 
girin.
21-) Bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna 
bastýðýnýzda modem firmaya eklenmiþ olur.
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Resim-5

Resim-6

Resim-7

22-) Modemi eklendikten sonra Eklemeler butonunu 
týklayýn ve buradan modeme baðlý olan cihazý(Örnek: 
sayaç) Ekle’yi týklayýn. 
23-) Sayaç Ekle’yi týkladýktan sonra ekrana resim-5 
gelir.
24-) Sayaç Markasýný ve sonra sayaç modelini seçin.
25-) Sayaç modeme hangi baðlantý þekli ile baðlý ise 
(RS485 veya RS232) seçin.
26-) Sayaca ait 8 haneli seri numarasýný girin.
27-) Sayacýn takýldýðý modemi seçin. 
28-) Sayaca takýlý akým trafo çarpanýný girin.
29-) Firmanýn sözleþme gücünü girin.
30-) Firmada en az iki sayaç varsa konumunu girin. 
(depo,üretim vb.)
31-) Bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna 
bastýðýnýzda sayaç modeme eklenmiþ olur.

    32-) Firma, modem ve sayaçta eklendikten sonra çýkýþ yapýnýz ve daha sonra tekrar giriþ yaptýðýnýzda ekrana resim-6 gelir. Ekranda firma 
ismi, sayacýn konumu, endüktif ve kapasitif oranlar, sayaç marka ve modeli, seri numarasý ve baðlantý tipi ve modemin IMEI numarasý gelir.
    33-) Firma satýrýný mouse ile çift týkladýðýnýzda ekrana resim-7 gelir. 
    34-) Ekranda veri tarih ve saati, aktif ve reaktife ait güç, enerji deðerleri, tarifeler, endüktif ve kapasitif oranlar ve demand deðeri, tarihi ve 
saati yer almaktadýr.

    Server’da tüketim verilerini görebilir, verilere ait grafik gösterim yapabilir ve kaydedebilir, rapor alýnabilir ve kaydedilebilir, firmaya ait 
bir kiþiye okuma yetkisi verilebilir.     
    Server Tense reaktif rölelerde menü müdahale imkaný saðlar.
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GSM-MOD
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Max. 19200bps (Sayaçlar için IEC62056-21 protokolü)

Modbus iletiþim(Sayaç, Analizör ve reaktif röleler için)

<2000metre

IP20

<200gr.

Quad band GSM/GPRS/EDGE

2.2dBi SMA deðiþtirilebilir 90  antenº

GSM/GPRS

TCP/IP haberleþme protokolü

Optik prob ile baðlantý arayüzü

RS232 baðlantý arayüzü

RS485 baðlantý arayüzü Max. 128 cihaz

Power, çekim gücü, Rx ve Tx durum ledleri

1VA(bekleme konumunda), 10VA(iletiþimde)

85V - 285V AC

50Hz. / 60Hz.

-20ºC.....+55ºC 

10kV

4kV

TÜRK MALI

Resim-1

2 - Cihazýn Kullanýmý:

3 - Teknik Özellikler:

3 - Boyutlar:

iletiþim:

GSM MODEM

Çalýþma Gerilim Aralýðý

Çalýþma Frekansý

Çalýþma Sýcaklýðý

Hava ESD Koruma

Darbe Dayanýmý

Çalýþma Gücü

Gösterge

Baðlantý Özellikleri

Baðlantý Þekli

Anten

Band geniþliði

Aðýrlýk

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Ýrtifasý


