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AKILLI ELEKTRÝK SAYAÇLARI ÝÇÝN 
ÖZELLEÞTÝRÝLMÝÞ ÜSTÜN ÇÖZÜMLER

8000V Þebeke darbe dayanýmýna sahip bir SMPS güç kaynaðý içerir. Güç giriþinde 
sigorta korumasý ve harmonik filtresi bulunmaktadýr. SMPS olmasý sebebiyle DC ve 
AC þebekelerde rahatlýkla çalýþtýrýlabilir.

EPDK/OSOS Þartnamesinin tüm maddelerini mekanik, donaným ve yazýlým olarak 
karþýlamaktadýr. 

IEC 62056-21 A/B/C ve D Haberleþme Modlarýný desteklemektedir. Mod C de 
kullanýlan Baud Deðiþimi desteði mevcuttur. Ayrýca DLMS/COSEM protokol desteði 
Modem içinde yerleþik olarak bulunmaktadýr. Þebeke Analizörleri ve Kalite 
Kaydediciler için MODBUS/RTU ve MODBUS/TCP (Ethernet Desteði ile) protokol 
desteði  mevcuttur.

Donanýmsal olarak 2 Adet Half Dupleks (iki telli) RS485 haberleþme donanýmýna 
sahiptir. Bu sayede daha fazla sayacý tek modem ile okuma olanaðý sunar. Ayný 
zamanda bu 2 port sayesinde Þebeke Analizörleri ve Sayaçlar farklý portlarda 
kontrol edilebilmektedir.

Sunucu ve Ýstemci modunda çalýþabilen modem, AMI/AMR sistemine baðlandýðýnda 
kendisinde tanýmlý sayaçlarý sisteme otomatik olarak tanýtabilir, Modem tarafýnda 
gerçekleþen olaylarda sisteme anlýk bilgi verebilir,AMI/AMR sunucusunda tanýmlý 
olan modem firmware güncellemelerini otomatik olarak uzaktan yapabilir.

WEB Server özelliði ile modeme, gerekli izinlere baðlý olarak her türlü internet 
eriþim noktasýndan ulaþýlabilir. Modem konfigürasyonu deðiþtirilebilir, Olay izleme 
yapýlabilir, hatta tarife-yük profilii deðerleri AMR yazýlýmýndan baðýmsýz olarak 
okunabilir.

%75 lere varan oranlarda data sýkýþtýrma özelliði sayesinde özellikle anlýk veri talep 
edilen sistmelerde ve tek modeme baðlý çoklu sayaç sistemlerinde veri iletim 
maliyetlerini ciddi þekilde düþürmektedir.

AES 128 Bit kripto desteði sayesinde MODEM-AMR ve AMR-MODEM arasý iletiþim 
güvenliði saðlanmýþ olmaktadýr. 1/10M ihtimal olasýlýðýna sahip þifreleme sistemi 
istendiðinde devre dýþý býrakýlabilmektedir.

Modem de Dual Band GPRS , Quad Band GPRS , 10-100Mbit Ethernet , WiFi 
(opsiyonel) baðlantý biçimi tercih edilebilmektedir. Tüm bu baðlantý türlerinde, 
modemin desteklediði tüm sayaç iletiþim protokolleri (IEC/DLMS/MODBUS) 
çalýþabilmektedir.



Modemde dahili bir Astronomik Zaman 
Rölesi bulunmaktadýr. Bu zaman rölesi 
ile harici bir donanýma ihtiyaç olmadan 
aydýnlatma sayacý çözümleri 
saðlanabilmektedir.Ýçerdiði Astrono- 
mik Zaman Rölesi, koordinat                
bilgisi doðru girildiði süreci      dünyanýn 
herhangi    bir  yerinde  eþ      kararlýlýk- 
ta çalýþabilmektedir.

Modem içinde dahili   bir süper   
kapasitör bulunmaktadýr.   Bu kapasi- 
tör    sayesinde    enerji           kesintilerin- 
de daha önce tanýmlanmýþ    olan e- 
posta adreslerine e-mail  veya GSM   
numarlarýna  SMS atýlabilir.

Baðlantý için kimlik doðrula masý,sayaç 
deðiþiklerinde  uyarý    ,Beyaz      ve     Kara 
Liste ( IP Sýnýrlamasý )            oluþturma 
gibi ek güvenlik tedbirleri        içerir.

USB üzerinden dahili     ve TCP/IP 
üzerinden uzaktan firmware   güncelle- 
me yapýlabilmektedir.

2 Adet 5000V optik izolasyon         yapýsýna 
sahip giriþ  portu   bulun    maktadýr.     
Ayrýca 5A  veya 10A tercih      edilebilen 
röle çýkýþlarýna sahiptir.

MODEMÝNÝZÝN ÖZELLÝKLERÝNÝ SÝZ 
BELÝRLEYÝN. GEREKTÝÐÝNDE MODEMÝNÝZÝ 
UZAKTAN GÜNCELLEYÝN.
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