
 

 

 

 

 

 

 

 

Genel 
Visiontek Merkez Kontrol Yazılımı BCS15A kapsamlı ve kolay 
kullanımlı bir yazılımdır. Değişik yerlerde bulunan sayaç verileri     
GSM / GPRS haberleşme teknolojisi kullanılarak ana merkezden 
okunmakta ve bu veriler sunucuda bulunan veri tabanına 
kaydedilmektedir. Ayrıca GSM Teknolojisi ile CSD modunda ve çoklu 
kanal desteği ile de veri alabilmek mümkündür. BCS, fatura 
uyuşmazlıkları ve sayaç müdahalelerinin önüne geçmek ve dağıtım 
şirketlerinin işletme verimini artırmak için tasarlanmıştır . 
Merkez Kontrol Yazılımı BCS15A, tüm marka ve model standart 
elektronik sayaç ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilen 
ölçeklenebilir bir yazılımdır. 250 uzak noktadan veri alma işlemi aynı 
anda yapılabilmekte ve bu veriler rapor ve grafik işlemlerinde 
kullanılmak üzere veri tabanına işlenmektedir. Bu sayede işletmeler 
net, doğru ve hızlı bilgiye kavuşmakta ayrıca da sayaç 
kurcalamalarının önüne geçilmektedir. 
Dağıtım sistemlerinde oluşabilecek hataların programlanabilir SMS 
mesajları ile otomatik olarak bildirilebilmesi BCS yazılımını alanında 
tek çözüm haline getirmiştir. 

Özellikler 
� Mevcut faturalama yazılımı tarafından istenen formatta veri 

sağlayan arayüz 
� Yük kontrolü ve fiyatlandırma için max. 8 adet esnek zaman 

dilimi (TOD)  
� Tam olay günlüğü için çok seviyeli yapılandırılabilir şifre kontrolü 
� Sayaçların sisteme ilk tanıtımında sayaç saatleri ile yazılım 

saatinin gerçek zamanlı olarak otomatik senkronizasyonu (*) 
� Programlanmış olarak gelen sayaç verilerinden hatalı olanlarını 

bildiren otomatik ikaz 
� Oluşabilecek dağıtım şebekesi arızalarının önceden belirlenmiş 

3 mobil telefon numarasına SMS ile otomatik bildirimi 
� Ana ekran durum çubuğunda "Gelen Mesajlar" çevrimiçi sayacı 

(kurcalama raporu, anlık enerji, MD ve Sinyal Gücü için) 
� R,S ve T fazlarının gerilim ve akım eğrileri ile genel güç faktörü 

eğrilerini içeren yük ve fazör diyagram grafikleri, 
� Sistemdeki hataların hızla belirlenmesi için kurcalama sonucu, 

süresi ve tipi bilgilerini içeren kapsamlı kurcalama raporları 

Yararları 
� Akıllı sistem otomasyonu 
� Kesin tüketim bilgileri 
� Net ve doğru bilgiler ile dağıtım sistemi bakım ve yatırımlarının 

optimizasyonu 
� Enerji kesintilerinin anlık bildirimi ile hızlı onarım sağlanması 
� Sayaç kurcalamalarının anlaşılması 
� Iletim/dağıtım hat kayıplarının hassas ölçümü 
� Sayaçlar kanalı ile enerjinin uzaktan kesilmesi/açılması 
� 5-60 dakika arası ayarlanabilir veri alma özelliği ile net ve doğru 

yük bilgilerine ulaşabilme ve bu sayede doğru tedarik 
planlaması, yük alma/verme ve diğer planlama işlemlerinin 
hassas olarak yapılabilmesi 

� Her bir ölçüm noktasındaki voltaj, akım gibi teknik verilerin 
değerlendirilmesi ile doğru noktalarda regulator ve/veya 
kompanzasyon kullanılarak teknik kayıpların asgari düzeye 
indirilmesi 

� Daha iyi ve daha hızlı müşteri hizmetleri 
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Merkez Kontrol Yazılımı BCS15A 

Kolay Kullanımlı 
Grafik Arabirim 

Gerçek Zamanlı 
Veri Takibi 

Hataların Programlanabilir SMS ile Otomatik olarak 
bildirilebilmesi / Sayaç Kurcalama Algılanması 

Web Raporları 
ve Grafikleri 



 
 

Sunucu Gereksinimleri 

Đşletim Sistemi Windows Server 2003 standart sürüm veya daha üstü 

Veritabanı Oracle 9i standart sürüm veya daha üstü 

Đşlemci P IV veya daha üstü 

RAM 512 MB (1 GB önerilmektedir) 

HDD 80 GB veya daha üstü 

Ağ Bağdaştırıcı Kartı 10/100 Network Ethernet Kart veya daha üstü 

Güç Yedekleme Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 

Ek Donanım Visiontek 81GI Üç-Bant Akıllı GSM/GPRS modem 

Çerçeve (Framework) .NET framework 2.0 veya daha üstü, crystal reports    
re-distributable package (crredist_2005.MSI) veya üstü 

Diğer MS OFFICE 2000 veya daha üstü, Acrobat Reader 
(PDF dökümanlar için), USB – Seri sürücüler 

Web Sunucu Internet Information Server (IIS 6.0 veya daha üstü) 

Hizmetler (CSD için) Uzaktan Erişim Sunucusu (RAS) 
Internet Kimlik Doğrulama Hizmeti 

Web tarayıcısı Microsoft Internet Explorer V 6.0 veya daha üstü 
Mozilla Firefox V 2.0 veya daha üstü 

 

Yönetim Arayüzü 

Müşteri Detayları Telefon numarası, sayaç tipi, planlama detayları, alıcı 
detayları, eşik değerler, bölge detayları gibi bilgileri 
kapsayan sayaç ve müşteri bilgilerinin eklenmesi / 
düzeltilmesi  

Çevrim içi (Online) 
değerler 

SMS ile alınmış ve yazılım ekranın sağ tarafında sesli 
ikaz ile görüntülenebilen anlık, enerji, azami talep, sinyal 
gücü, fatura, fiderler ve sayaç kurcalamaları gibi 
değerler ile oluşturulabilen birleşik raporlar  

Bölge Detayları Coğrafik bölge, alt bölge, şehir, semt, adres detayları 
gibi bilgilerin eklenmesi / düzeltilmesi 

Kategori Detayları Müşteri kategorisi ve yük detayları gibi bilgileri kapsayan 
kategori detaylarının eklenmesi / düzeltilmesi 

Alıcı Detayları Alıcı ismi, ataması,  numarasını kapsayan alıcı 
bilgilerinin eklenmesi / düzeltilmesi  

Sayaç Tipleri Sayaç tiplerine göre sayaç bilgilerinin eklenmesi / 
düzeltilmesi veya çıkarılması 

BCS/PPP çağrı 
numara detayları 

Çağrı numarası, (SMS/PPP), bağlanılan seri port, APN, 
kullanıcı adı, şifre, Sunucu IP ve sunucu dinleme port 
bilgilerini kapsayan BCS/PPP çağrı numara detaylarının 
eklenmesi / düzeltilmesi  

Arama Sayaç numarası, müşteri numarası, bağlı olduğu 
dağıtım trafosu ve bölge (Coğrafik bölge, alt bölge, 
şehir, semt, adres) detayları gibi parametreler 
kullanılarak, sayaç / müşteri bilgilerinin aranabilmesi  

SIM Envanteri Sayaç numarası, çağrı numarası ve bağlı olduğu trafo 
bilgileri ile SIM detaylarının aranması  

Sayaç Envanteri Sayaç numarası ile iletişim tipi / sayaç tipi / CTR / PTR / 
EMF gibi sayaç detaylarının aranması 

 
 

SMS Raporları 
SMS ile alınmış anlık, enerji, azami talep, sinyal gücü, 
fatura, fiderler ve sayaç kurcalamaları gibi değerler ile 
oluşturulabilen birleşik raporlar 

Veri Raporları  
(Windows ve web 
uygulamaları) 

Anlık parametreler için birleşik raporlar 

• Enerji Parametreleri  

• Azami Talep geçmişi 

• Sayaç kurcalama detayları 

• Sayaç kurcalama özeti 

• Enerji kesintileri 

• Enerji geçmişi 

• Tümleşik değerler 

• Faturalama değerleri 

Grafikler     
(Windows ve web 
uygulamaları) 

Değişik yük parametreleri ile oluşturulan grafiksel 
sunumlar 

• Güç grafikleri 

• Enerji grafikleri 

• Voltaj grafikleri 

• Akım grafikleri 

• Tümleşik aktif güç grafikleri 

• Tümleşik görünen güç grafikleri 

• Güç Faktörü grafikleri 

Kurcalama sonuç 
raporu 

Sayaç numarası, kurcalama şartları, tarih / saati,  ve 
süresini içeren özet rapor 

Kurcalama rapor 
filtreleri 

Kurcalama / Tarih / Bölge / Sayaç numarası gibi bilgilere 
göre sıralanmış sayaç numarası, Voltaj, Akım, 
kurcalama şartları detaylarını içeren özet kurcalama 
raporu  

Esnek Zaman Dilimi 
(değerler) 

KWH, KVAH, MDKW, MDKVA gibi farklı parametre 
değerleri için 8 değişik zaman diliminde oluşturulabilen 
özet enerji tüketim değerleri  

 
Performans 

GSM Haberleşmesi Đletişim tipi, iletişim bant genişliği, sisteme eş zamanlı 
olarak bağlanan kullanıcı sayısı ve veri tabanındaki veri 
büyüklüğüne bağlı olarak, CSD nin GPRS üzerinden 
dakikada 3-5 bağlantıyı desteklemesi halinde veri 
miktarı ve hızını artırmak için birkaç modem aynı anda 
kullanılabilir.  

Test edilmiş eş zamanlı bağlı kullanıcı sayısı : 250 

Đstemci Bağlantısı CSD için - GSM modem 
GPRS için - ADSL Modem / Router 

 
Đstemci Özellikleri 

Donanım 1) GSM / GPRS bağlantılı Visiontek 81GI Akıllı Modem 
2) RS-232 / RS-485 bağlantılı Visiontek 88RI Sayaç Br.  

GSM/GPRS bağlantılı Visiontek 88GR Veri Top. Un. 

 
1. Đşlem limitleri tamamen Oracle sunucu desteği ve depolama aygıtının 

kapasitesine bağlıdır. 
2. Saniyedeki işlem sayısı GPRS haberleşme için TCP/IP bağlantılarına 

bağlıdır. 

 
3. Đşlem hızı bağlantının bant genişliğine bağlıdır. 
4. Sunucularda Güvenlik Duvarı mutlaka kurulmalıdır. 
5. Oracle sunucu yedeklemesi mutlaka yapılmalıdır. 
6. Đstendiğinde yazılım eğitimi verilmektedir. 

 
Ürün araştırma ve geliştirme politikamızı sürdürmekteyiz. Ürünlere ait genel ve teknik özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. 

Yasal hak : VISIONTEK ® , Linkwell Telesystems Pvt. Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markadır. 
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Teknik Özellikler 

(*) Đsteğe Bağlı Özellikler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Genel 
Visiontek 81GI değişik marka standart elektronik enerji sayaçları ile haberleşmeye uygun bir 4-band Akıllı GSM/GPRS 
modemdir. Sayaç verileri planlanan zaman aralıklarında akıllı modem tarafından alınmakta ve silinmeyen hafıza üzerine 
kaydedilmektedir. Depolanan bu veriler daha sonra GPS/GPRS haberleşme ağı üzerinden ana merkez sunucularına 
iletilmektedir. Akıllı modem SMS, iki nokta arası iletişim, CSD, GPRS ve otomatik arama fonksiyonlarına sahiptir. Planlanan 
zamanda sayaç verilerini ana merkez sunucularına gönderebildiği gibi, ana merkez tarafından yapılan çağrılara da cevap 
verebilmekte ve tanımlanan özel durumlarda ana merkezi arayabilmektedir. Gerçek zaman saati (RTC) ve enerji kesilmelerinde 
bile fonksiyonlarının devam etmesini sağlayan şarj olabilen Li-ion pilleri ile ayrıcalıklı bir yapıya sahiptir. Üzerinde bulunan RS-
232 seri haberleşme çıkışı ile enerji sayaçları gibi cihazlar ile bağlanabilmesi mümkün olmaktadır. 
 

Uygulama Alanları / Kullanıcıları 
� Uzaktan Otomatik Sayaç Okumaları 
� Enerji Sektörü – Tüm Dağıtım Şirketleri 
� Diğer Dağıtım Şirketleri – Su ve Gaz 
� M2M (cihaz-cihaz) uygulamaları 
� Telemetre (uzaktan ölçüm) uygulamaları 
� Sistem kurucu firmalar 

 

 
 

Yararları 
 

� Durum mesajları 
� BCS15A yazılımı ile uzaktan yapılandırma 
� Modem ile BCS15A yazılımı arasında veri iletişimi 

� Tüm standard enerji sayaçları ile uyumluluk 
� CLI tabanlı modemin ana merkezi otomatik arama özelliği 
� Gerçek zamanlı veri 

 

Özellikleri 
 

� 4-Band 850/900/1800/1900 MHZ GSM 
� ETSI GSM Phase 2+ isteklerine tam uyum 
� Modem-Ana Merkez / Ana Merkez-Modem ve oluşan 

duruma göre arama imkanı 
� Anlık değerler / Kurcalama / Yük ölçümü / veri kayıt 

ve depolama 

� GSM veya GPRS için akıllı modem yazılım seçenekleri  
� 6 KV aşırı gerilim korumalı dahili SMPS güç kaynağı 
� Değişik marka ve model sayaçlar ile iletişim 
� Gerçek zaman saati (RTC) 
� 3.7V/2200 mAh dahili akülü güç yedeklemesi 
� EMI/EMC isteklerine tam uyumluluk 
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Akıllı Modem 81GI 

GSM / GPRS Veri Đletişimi RS  232 / RS 485 



 
                          Konnektörler      Kullanıcı Grafik Ekranı   Sayaç ve Optik port bağlantısı 

 

 

 

Đletişim Modülü GSM/GPRS, 4-Band 

Hafıza Program Hafızası : 256kB + 32kB 
Veri Hafızası :16KB 
Kullanıcı Hafızası : 4MB 

LED ikazları Güç beslemesi / Đletişim ağı, Akü durumu, Veri gönderme (TxD), Veri alma (RxD) 

Ara birim / Bağlantılar Enerji sayaçları ile bağlantı için RS232/RS485 arayüz 
GSM anten için SMA (F) tipi konnektör. 

Girişler / Çıkışlar Sayaç panosu açılma ve manyetik duyarlı sensörler için 2 adet TTL girişleri (*) 
9 V DC besleme durumunda, 6 V DC ve 1 toprak çıkışlı 2 adet yüksek akım çıkışı (*) 
5 V DC besleme durumunda, 5 V DC besleme çıkışı (*) 
Kontaklı role uygulamaları için 4 adet yüksek akımlı çıkış (*)  

Haberleşme ortamı GSM-CSD veri hücreleri, SMS ve GPRS 

Güç gereksinimi 3-faz / 5 tel. 90- 440 VAC faz arası ± %10 
1-faz / 3 tel, 110V AC – 240V AC, ± %30 (*) 

Güç yedekleme aküsü 3.7V/2200 mAH. 10 saat ’e kadar güç yedeklemesi için şarj edilebilir akü 
3.0V/225 mAH. Gerçek Zaman Saati için şarj olabilir pil. 

Cihaz kutusu Aluminium çekme 

Montaj Duvar tipi 

Çalışma ısısı -20°C - 50°C 

Çalışma Nemi 95% yoğuşmamış bağıl nem 

Dayanıklılık Standartları IEC 61000-3-2 ve CISPR 22 
IEC 61000-4-2, seviye 3 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, tümü seviye 4 

Sertifikalar Tüm testler ve ilgili IEC standartları için akredite NABL laboratuvar sertifikaları 

Ölçüler (UxGxY) 129 x 170 x 44 (3 faz güç beslemesi) 
119 x 170 x 44 (1 faz güç beslemesi) (*) 

Ağırlık 790 g (3 faz güç beslemesi) 
780 g (1 faz güç beslemesi) (*) 

Aksesuarlar 5 dB çubuk anten 
 

 

 

 

 
 

 
Ürün araştırma ve geliştirme politikamızı sürdürmekteyiz. Ürünlere ait genel ve teknik özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. 
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BCS15A Yazılımı ile 
Uzaktan Yapılandırma 

Gerçek Zamanlı 
Veri Takibi 

Değişik Marka ve Model Tüm Standard 
Enerji Sayaçları ile Đletişim 

EMI / EMC Đsteklerine 
Tam Uyumluluk 

Teknik Özellikler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel 
Visiontek 88RI yüksek hızlı ARM 32-bit Cortex mikroişlemci tabanlı bir alt unite olup, çok sayıda diğer alt üniteler (slave) ile 
birlikte bir ana unite (master) ile iletişim kurabilen bir Sayaç Arayüz Birimidir. Ana unite olan Veri Toplama ünitesi (88GR) ile 
haberleşme 802.15.4 isteklerine uygun Düşük Güçlü RF arayüzü ile, sayaçla yapılan haberleşme ise sayaç üzerinde bulunan 
optik çıkışın cihazda bulunan RS 232 çıkışına bir optik kablo bağlanması veya RS485 kablo bağlantısı ile yapılmaktadır.  

Sayaç Arayüz Birimi, Anlık / Kurcalama / Yük Ölçüm gibi sayaç verilerini önceden tanımlanmış zaman aralıklarında okumakta ve 
bu verileri Düşük Güçlü RF arayüzünü kullanarak Veri Toplama Ünitesine (88GR) iletmektedir. Sayaç Arayüz Birimi yüksek 
teknoloji içeren bir tasarıma sahip olup, EMI/EMC istekleri ile IEC standartlarını tam olarak karşılamaktadır. 
 

Uygulama Alanları / Kullanıcıları 
� SCADA 
� Sistem Kurucu Firmalar 
� Otomatik Sayaç Okuma 
� Endüstriyel ve Đşlem Otomasyonu 
� Telemetre (uzaktan ölçüm) uygulamaları 

� Enerji, Gaz ve Sıvı sayaç üreticileri 

 

� Web uygulama 
� Filo yönetimi 
� Uzaktan veri toplama 
� Veri toplama / RTU /PLC ürün imalatçıları 

� Trafo merkezleri otomasyon çözümleri 

 

Yararları 
 

� Olay/Durum Mesajları 
� 88GR kanalı ile BCS15A yazılımına veri transferi 

� Tüm standard enerji sayaçları ile uyumluluk 
� Geçmiş 60 güne kadar veri depolama  

 

Özellikleri 
 

� Sayaç ile optik çıkış (IEC1107/PACT/ANSI uyumlu) 
üzerinden bağlantı veya RS485 kablo bağlantısı 

� Dahili Gerçek Zaman Saati (RTC) 
� 88GR (Ana Birim) ile 802.15.4 isteklerine uygun 

Düşük Güçlü RF arayüzü üzerinden iletişim 

� Önceden planlanmış zaman aralıklarında ve önemli 
durumlarda Anlık / Kurcalama / Yük Ölçümü gibi verilerinin 
toplanması ve 60 gün süre ile saklanması  

� Değişik marka sayaçlar ile veri iletişimi 
� 6 KV aşırı gerilim korumalı dahili SMPS güç kaynağı 
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Sayaç Arayüz Birimi 88RI 

Düşük Güçlü RF Veri Đletişimi Gerçek Zaman Saati 



 

   

Konnektörler Kullanıcı Grafik Ekranı Sayaç ve Optik port bağlantısı 

 

 

 

 

Hafıza Program Hafızası : 256 KB + 32 KB 
Veri Hafızası : 1 MB 

Gerçek Zaman Saati Dahili tip 

Düşük Güçlü RF Modülü 88GR Veri Toplama Unitesi ile haberleşme için IEEE 802.15.4 isteklerine uygun Düşük 
Güçlü RF Arayüzü, 
128 bit AES Güvenlikli Đşlemci, 
Đletişim Gücü +16 dBm±1dB. 

Güç gereksinimi 63.5 – 370 VAC 50 Hz Tek faz veya 90 – 440 VAC 50 Hz Üç Faz 
IEC 61000-4-5 standartlarına göre 6 KV ‘a kadar ani voltaj yükselmelerine dayanıklı 

Ara birim / Bağlantılar 88GR ile iletişimi için 802.15.4 isteklerine uygun Düşük Güçlü RF arayüzü, 
Sayaç optik çıkışının RS232 üzerinden bağlantısı için 9 PIN D-Tipi konnektör,  
Sayaç RS-485 çıkışının bağlantısı için RS-485 arayüzü 

LED ikazları Güç beslemesi / Sayaç Durumu 

Cihaz kutusu Aluminium çekme, IP50 isteklerine uygun 

Montaj Duvar tipi 

Çalışma ısısı -20°C +50°C 

Çalışma Nemi 95% yoğuşmamış bağıl nem 

Standartlar IEC 61000-3-2 ve CISPR 22 
IEC 61000-4-2, seviye 3 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, tümü seviye 4 

Sertifikalar IEC / IS standartlarında tanımlandığı gibi tip EMC / EMI test sertifikaları 

Ölçüler (UxGxY) 74 x 170 x 44 mm 

Aksesuarlar SMA arayüzlü RF anten 
Optik Okuyucu (*) 

(*) Đsteğe bağlı 
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Linkwell Telesystems Pvt. Ltd.  Gowra Klassic,  Begumpet,  Hyderabad 500 016,  Andhra Pradesh, INDIA 
Telephone: +91 40 66388000, Fax: +91 40 66388006, e-mail: info@visiontek.co.in  www.visiontek.co.in 

 

802.15.4 
Düşük Güçlü RF  

Gerçek Zamanlı 
Veri Takibi 

Değişik Marka ve Model Tüm Standard 
Enerji Sayaçları ile Đletişim 

EMI / EMC Đsteklerine 
Tam Uyumluluk 

Teknik Özellikler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Genel 
Visiontek 88GR Veri Toplama Ünitesi (DCU) ARM 32-bit Cortex mikroişlemci tabanlı ana ünitedir. Çok sayıda alt ünitelerin 
bulunduğu Ana / Alt (Master / Slave) ağ yapısında ana unite olarak veri toplama görevini yapmaktadır. DCU sayaçlara bağlı olan 
Sayaç Arayüzleri (88RI) ile Merkez Kontrol Yazılımı (BCS15A) arasındaki haberleşmeyi yürütmek üzere tasarlanmıştır. 
DCU, 88RI üniteleri ile iletişimi 802.15.4 isteklerine uygun Düşük Güçlü RF arayüzü, BCS15A ile haberleşmeyi ise GSM / GPRS 
şebekesi üzerinden yapmaktadır. Planlanan zamanda topladığı verilerini ana merkez sunucularına gönderebildiği gibi, ana 
merkez tarafından yapılan çağrılara da cevap verebilmekte ve tanımlanan özel durumlarda da ana merkezi arayabilmektedir.  
Planlanan zamanda 88RI tarafından istendiğinde ve/veya sayaç kurcalaması gibi olağan dışı bir durum oluştuğunda, DCU ana 
merkez sunucuları ile iletişim kurmakta ve 88RI tarafından gönderilen bu verileri hemen BCS15A yazılımına göndermektedir. 
Planlanan zaman dışında BCS15A tarafından sayaç bilgileri istendiğinde, DCU hemen 88RI ile iletişime geçmekte ve aldığı son 
sayaç bilgilerini BCS15A yazılımına göndermektedir.  
 

Uygulama Alanları / Kullanıcıları 
� SCADA 
� Sistem Kurucu Firmalar 
� Otomatik Sayaç Okuma 
� Endüstriyel ve Đşlem Otomasyonu 
� Telemetre (uzaktan ölçüm) uygulamaları 
� Enerji, Gaz ve Sıvı sayaç üreticileri 

 

� Web uygulama 
� Filo yönetimi 
� Uzaktan veri toplama 
� Veri toplama / RTU /PLC ürün imalatçıları 
� Trafo merkezleri otomasyon çözümleri 

 

Yararları 
 

� Durum mesajları 
� BCS15A yazılımı ile uzaktan yapılandırma 
� DCU ile BCS15A yazılımı arasında veri iletişimi 

� 8 adet 88RI Alt Ünitesini yönetebilme 
� CLI tabanlı modemin ana merkezi otomatik arama özelliği 

 

Özellikleri 
 

� 4-Band 850/900/1800/1900 MHZ GSM/GPRS modülü 
� ETSI GSM Phase 2+ isteklerine tam uyum 
� 128 bit AES Güvenlikli Đşlemci 
� +16dBm±1dB Đletişim Güçü  
� Gerçek Zaman Saati (RTC) 
� 3.7V/2200 mAh dahili akülü güç yedeklemesi 

� Modem-Ana Merkez / Ana Merkez-Modem ve oluşan 
duruma göre arama imkanı 

� 88RI (Alt Birim) ile 802.15.4 isteklerine uygun Düşük 
Güçlü RF arayüzü ile iletişim 

� 6 KV aşırı gerilim korumalı dahili SMPS güç kaynağı 
� EMI/EMC isteklerine tam uyumluluk 

 

88GR ile ilgili diğer ürünler için lütfen www.visiontek.co.in  

 

Veri Toplama Ünitesi 88GR 

GSM / GPRS Veri Đletişimi Düşük Güçlü RF 



   

Konnektörler Kullanıcı Grafik Ekranı Sayaç ve Optik port bağlantısı 
 

 

 

GSM Modülü � 4-band 850/900/1800/1900 MHz  GSM/GPRS modem. 
� GSM 07.05 ve  07.07 AT komut arayüzü 
� GSM çıkış gücü  

Class 4 (GSM 850 ve EGSM 900 için 2W). 
Class 1 (DCS 1800 ve PCS 1900 için 1W). 

� PDU veya yazı olarak SMS, Đkili iletişim (MT/MO), Hücre yayını 
� 14.4 Kbps hızında kapalı tip Asenkron veri letişimi  
� CS1 ile CS4 arası kod şeması ile  GPRS Sınıf 10  

Hafıza Program Hafızası : 256kB 
Veri Hafızası : 32KB 
Kullanıcı Hafızası : 1MB 

LED ikazları Güç beslemesi / Đletişim ağı, Akü durumu, Veri gönderme (TxD), Veri alma (RxD) 

Ara birim / Bağlantılar 88RI Sayaç Uniteleri için 802.15.4 isteklerine uygun 2.4 GHz Düşük Güçlü RF arayüzü,  
Cihazın JTAG arayüzü üzerinden programlanması için RJ45 konnektör,  
SMA Anten Çıkşı, 2.4 GHz Düşük Güçlü RF için, 
SMA Anten Çıkışı, GSM/GPRS için 

Güç gereksinimi 63.5 – 370 VAC 50 Hz Tek faz veya 90 – 440 VAC 50 Hz Üç Faz 
IEC 61000-4-5 standartlarına göre 6 KV ‘a kadar ani voltaj yükselmelerine dayanıklı 

Güç yedekleme aküsü Veri Hafızası için 3.7V/2200 mAH şarjedilebilir Li-Ion Akü 

Cihaz kutusu Aluminium çekme 

Montaj Duvar tipi 

Çalışma ısısı - 20°C ile +50°C arası 

Çalışma Nemi 95% yoğuşmamış bağıl nem 

Standartlar IEC 61000-3-2 ve CISPR 22 
IEC 61000-4-2, seviye 3 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, tümü seviye 4 

Sertifikalar IEC / IS standartlarında tanımlandığı gibi tip EMC / EMI test sertifikaları 

Ölçüler (UxGxY) 129 x 170 x 44  

Ağırlık 790 g  

Aksesuarlar GSM için 5 dB çubuk anten ve Düşük Güçlü RF için RF Anten 
 

 

 
 

 

 
Ürün araştırma ve geliştirme politikamızı sürdürmekteyiz. Ürünlere ait genel ve teknik özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. 
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802.15.4 
Düşük Güçlü RF 

Gerçek Zamanlı 
Veri Takibi 

4-band 850/900 / 1800 / 1900 MHz 
GSM / GPRS modem 

EMI / EMC Đsteklerine 
Tam Uyumluluk 

Teknik Özellikler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel 
Visiontek 88SI mikroişlemci tabanlı bir alt unite olup, çok sayıda diğer alt üniteler (slave) ile birlikte bir ana unite (master) ile 
iletişim kurabilen bir Sayaç Arayüz Birimidir. Ana unite olan Veri Toplama ünitesi (88GS) ile haberleşme Yarım Đkili (half-duplex) 
durumunda RS 485, sayaç ile haberleşme ise sayaç üzerinde bulunan optik çıkışın cihazda bulunan RS 232 çıkışına bir optik 
kablo kullanılarak bağlanması ile yapılmaktadır. Sayaç Arayüz Birimi, Anlık / Kurcalama / Yük Ölçüm gibi sayaç verilerini 
önceden tanımlanmış zaman aralıklarında okumakta ve bu verileri kaybolmayan belleği üzerine kaydetmektedir. Sahip olduğu   
4 MB bellek ile geçmiş 90 günlük sayaç verisi saklanabilmektedir. Sayaç Arayüz Birimi yüksek teknoloji içeren bir tasarıma sahip 
olup, EMI/EMC istekleri ile IEC standartlarını karşılamaktadır. 
 

Uygulama Alanları / Kullanıcıları 
� SCADA 

� Sistem Kurucu Firmalar 

� Otomatik Sayaç Okuma 

� Endüstriyel ve Đşlem Otomasyonu 

� Telemetre (uzaktan ölçüm) uygulamaları 
� Enerji, Gaz ve Sıvı sayaç üreticileri 

 

� Web uygulama 

� Filo yönetimi 

� Uzaktan veri toplama 

� Veri toplama / RTU /PLC ürün imalatçıları 

� Trafo merkezleri otomasyon çözümleri 

 

Yararları 
 

� Olay/Durum Mesajları 

� 88GS kanalı ile BCS15A yazılımına veri transferi 

� Tüm standard enerji sayaçları ile uyumluluk 

� Geçmiş 90 güne kadar veri depolama  
 

Özellikleri 
 

� Sayaç ile optik çıkış üzerinden bağlantı 
(IEC1107/PACT/ANSI uyumlu) 

� Dahili Gerçek Zaman Saati (RTC) 

� 88GS (Ana Birim) ile RS 485 üzerinden yarım ikili 
(half-duplex) iki yönlü iletişim 

� Önceden planlanmış zaman aralıklarında ve önemli 
durumlarda Anlık / Kurcalama / Yük Ölçümü gibi verilerinin 
toplanması ve 90 gün süre ile saklanması  

� Değişik marka sayaçlar ile veri iletişimi 

� 6 KV aşırı gerilim korumalı dahili SMPS güç kaynağı 
 

81SI ile ilgili diğer ürünler için lütfen www.visiontek.co.in  

 

Sayaç Arayüz Birimi 81SI 

RS 485 Veri Đletişimi Gerçek Zaman Saati 



 
                          Konnektörler      Kullanıcı Grafik Ekranı   Sayaç ve Optik port bağlantısı 

 

 

 

Hafıza Program Hafızası : 128KB 
Veri Hafızası : 32KB 
Kullanıcı Hafızası : 4MB 

Gerçek Zaman Saati Dahili tip 

Güç gereksinimi 
Tek faz, 110V ve 230VAC ± %30, 50 Hz, 
IEC 61000-4-5 standartlarına göre 6 KV ‘a kadar ani voltaj yükselmelerine dayanıklı 

Ara birim / Bağlantılar RJ45 konnektör, 88GS ile RS485 üzerinden bağlantı için 

RJ45 konnektör, diğer Sayaç Ara Birim üniteleri ile RS485 üzerinden bağlantı için  

9 PIN D-Tipi konnektör, Sayaç optic çıkışının RS232 üzerinden bağlantısı için 
RJ45 konnektör, cihazın JTAG arayüzü üzerinden programlanması için 

LED ikazları Güç beslemesi / Sayaç Durumu 

Cihaz kutusu Aluminium çekme 

Montaj Duvar tipi 

Çalışma ısısı -20°C +70°C 

Çalışma Nemi 95% yoğuşmamış bağıl nem 

Standartlar IEC 61000-3-2 ve CISPR 22 
IEC 61000-4-2, seviye 3 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, tümü seviye 4 

Sertifikalar IEC / IS standartlarında tanımlandığı gibi tip EMC / EMI test sertifikaları 

Ölçüler (UxGxY) 129 x 170 x 44  

Aksesuarlar Optik Okuyucu (*) 

(*) Đsteğe bağlı 
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Geçmiş 90 Güne 
Kadar Veri Depolama 

Gerçek Zamanlı 
Veri Takibi 

Değişik Marka ve Model Tüm Standard 
Enerji Sayaçları ile Đletişim 

EMI / EMC Đsteklerine 
Tam Uyumluluk 

Teknik Özellikler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Genel 
Visiontek 88GS Veri Toplama Ünitesi (DCU) mikroişlemci tabanlı ana ünitedir. Çok sayıda alt ünitelerin bulunduğu Ana / Alt 
(Master / Slave) ağ yapısında ana unite olarak veri toplama görevini yapmaktadır. DCU sayaçlara bağlı olan Sayaç Arayüz Birim 
Üniteleri (88SI) ile Merkez Kontrol Yazılımı (BCS15A) arasındaki haberleşmeyi yürütmek üzere tasarlanmıştır. 
DCU, 88SI üniteleri ile haberleşmeyi Yarım Đkili (half-duplex) durumunda RS 485, BCS15A ile haberleşmeyi ise GSM / GPRS 
şebekesi üzerinden yapmaktadır. Planlanan zamanda topladığı verilerini ana merkez sunucularına gönderebildiği gibi, ana 
merkez tarafından yapılan çağrılara da cevap verebilmekte ve tanımlanan özel durumlarda da ana merkezi arayabilmektedir.  
Planlanan zamanda 88SI tarafından istendiğinde ve/veya sayaç kurcalaması gibi olağan dışı bir durum oluştuğunda, DCU ana 
merkez sunucuları ile iletişim kurmakta ve 88SI tarafından gönderilen bu verileri hemen BCS15A yazılımına göndermektedir. 
Planlanan zaman dışında BCS15A tarafından sayaç bilgileri istendiğinde, DCU hemen 88SI ile iletişime geçmekte ve aldığı son 
sayaç bilgilerini BCS15A yazılımına göndermektedir.  
 

Uygulama Alanları / Kullanıcıları 
� SCADA 
� Sistem Kurucu Firmalar 
� Otomatik Sayaç Okuma 
� Endüstriyel ve Đşlem Otomasyonu 
� Telemetre (uzaktan ölçüm) uygulamaları 
� Enerji, Gaz ve Sıvı sayaç üreticileri 

 

� Web uygulama 
� Filo yönetimi 
� Uzaktan veri toplama 
� Veri toplama / RTU /PLC ürün imalatçıları 
� Trafo merkezleri otomasyon çözümleri 

 

Yararları 
 

� Durum mesajları 
� BCS15A yazılımı ile uzaktan yapılandırma 
� DCU ile BCS15A yazılımı arasında veri iletişimi 

� 32 adet 88SI Alt Ünitesini yönetebilme 
� CLI tabanlı modemin ana merkezi otomatik arama özelliği 

 

Özellikleri 
 

� 3-Band 900/1800/1900 MHZ GSM/GPRS modülü 
� ETSI GSM Phase 2+ isteklerine tam uyum 
� Modem-Ana Merkez / Ana Merkez-Modem ve oluşan 

duruma göre arama imkanı 
� Gerçek Zaman Saati (RTC) 
� 3.7V/2200 mAh dahili akülü güç yedeklemesi 

� Modem-Ana Merkez / Ana Merkez-Modem ve oluşan duruma 
göre arama imkanı 

� 88SI (Alt Birim) ile RS 485 üzerinden yarım ikili (half-duplex) 
iki yönlü iletişim 

� 6 KV aşırı gerilim korumalı dahili SMPS güç kaynağı 
� EMI/EMC isteklerine tam uyumluluk 

 

88GS ile ilgili diğer ürünler için lütfen www.visiontek.co.in  

 

Veri Toplama Ünitesi 88GS 

GSM / GPRS Veri Đletişimi RS  485 



 
                          Konnektörler      Kullanıcı Grafik Ekranı   Sayaç ve Optik port bağlantısı 

 

 

 

Đletişim Modülü GSM/GPRS, 3-Band 

Hafıza Program Hafızası : 256kB + 32kB 
Veri Hafızası :16KB 
Kullanıcı Hafızası : 4MB 

LED ikazları Güç beslemesi / Đletişim ağı, Akü durumu, Veri gönderme (TxD), Veri alma (RxD) 

Ara birim / Bağlantılar Enerji sayaçları ile bağlantı için RS232 arayüz 
GSM anten için SMA (F) tipi konnektör. 

Girişler / Çıkışlar Sayaç panosu açılma ve manyetik duyarlı sensörler için 2 adet TTL girişleri (*) 
9 V DC besleme durumunda, 6 V DC ve 1 toprak çıkışlı 2 adet yüksek akım çıkışı (*) 
5 V DC besleme durumunda, 5 V DC besleme çıkışı (*) 
Kontaklı role uygulamaları için 4 adet yüksek akımlı çıkış (*)  

Haberleşme ortamı GSM-CSD veri hücreleri, SMS ve GPRS 

Güç gereksinimi 3-faz / 5 tel. 90- 440 VAC faz arası ± %10 
1-faz / 3 tel, 110V AC – 240V AC, ± %30 (*) 

Güç yedekleme aküsü 3.7V/2200 mAH. 10 saat ’e kadar güç yedeklemesi için şarj edilebilir akü 

Cihaz kutusu Aluminium çekme 

Montaj Duvar tipi 

Çalışma ısısı -5°C - 60°C 

Çalışma Nemi 95% yoğuşmamış bağıl nem 

Dayanıklılık Standartları IEC 61000-3-2 ve CISPR 22 
IEC 61000-4-2, seviye 3 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, tümü seviye 4 

Sertifikalar Tüm testler ve ilgili IEC standartları için akredite NABL laboratuvar sertifikaları 

Ölçüler (UxGxY) 129 x 170 x 44 (3 faz güç beslemesi) 
119 x 170 x 44 (1 faz güç beslemesi) (*) 

Ağırlık 790 g (3 faz güç beslemesi) 
780 g (1 faz güç beslemesi) (*) 

Aksesuarlar 5 dB çubuk anten 
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BCS15A Yazılımı ile 
Uzaktan Yapılandırma 

Gerçek Zamanlı 
Veri Takibi 

Değişik Marka ve Model Tüm Standard 
Enerji Sayaçları ile Đletişim 

EMI / EMC Đsteklerine 
Tam Uyumluluk 

Teknik Özellikler 


