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GTm-sa - Modu³ komunikacyjny, wer. GSM/GPRS/OPTO i wer. GSM/GPRS/USB

  Przeznaczenie

  Funkcje dodatkowe

GTm-sa jest konfigurowalnym modu³em komunikacyjnym, 
przeznaczonym do transmisji danych pomiarowych 
z liczników energii elektrycznej za poœrednictwem sieci 
telefonii komórkowej GSM (2G, 3G). 
Przesy³ danych realizowany jest w trybie pakietowej 
transmisji GPRS z wykorzystaniem karty SIM posiadaj¹cej 
statyczny adres IP.
Modu³ komunikacyjny GTm-sa wykonany jest w obudowie, 
umo¿liwiaj¹cej jego zabudowê na szynie monta¿owej 
TH-35.
GTm-sa w zale¿noœci od interfejsu komunikacyjnego 
przeznaczonego do konfiguracji dostêpny jest w dwóch 
wersjach sprzêtowych: z interfejsem optycznym 
(wer. GSM/GPRS/OPTO) lub z interfejsem USB 
(wer. GSM/GPRS/USB).

  Konfiguracja

Konfiguracja modu³u GTm-sa odbywa siê za pomoc¹:
?kabla pod³¹czanego do interfejsu USB (gniazdo typu 

mini-B), dostêpnego pod plombowan¹ os³on¹ skrzynki 
zaciskowej urz¹dzenia, lub
?g³owicy optycznej USB/OPTO lub RS232/OPTO 

pod³¹czanej do interfejsu optycznego, dostêpnego na 
p³ycie czo³owej urz¹dzenia.   

Wybór i konfiguracja trybu pracy modu³u mog¹ zostaæ 
dokonane na etapie produkcji urz¹dzenia lub w miejscu jego 
instalacji po dostarczeniu karty SIM operatora sieci 
komórkowej.
Konfiguracja modu³u GTm-sa realizowana jest za pomoc¹ 
programu „GT Konfigurator” dostarczanego wraz 
z urz¹dzeniem lub SOLEN prod. ZEUP Pozyton.

Do interfejsu wejœciowego modu³u GTm-sa mo¿liwe jest 
pod³¹czenie:
?w przypadku interfejsu RS485 – maksymalnie 15 szt. 

liczników energii elektrycznej (Rys. nr 1),
?w przypadku interfejsu CLO (opcja) – maksymalnie 4 szt. 

liczników energii elektrycznej.
Modu³ komunikacyjny GTm-sa posiada wyjœcie 
synchronizacji, które mo¿e byæ wykorzystane do 
synchronizacji czasu w maksymalnie dwóch licznikach 
energii elektrycznej produkcji ZEUP Pozyton. W przypadku 
koniecznoœci synchronizacji czasu w wiêkszej iloœci 
liczników, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego 
separatora impulsów, znajduj¹cego siê w ofercie ZEUP 
Pozyton. 

?

za pomoc¹ programu „GT Konfigurator” (konfiguracja 
zdalna mo¿e byæ zabezpieczona has³em).
?Sygnalizacja trybu pracy oraz funkcji diagnostycznych, 

np. aktywnoœæ po³¹czenia GPRS, gotowoœæ urz¹dzenia 
do transmisji, aktywnoœæ impulsu synchronizacji, stan 
transmisji na interfejsach komunikacyjnych, poziom sygna³u 
GSM, pobieranie czasu z serwera http lub ntp, b³êdy 
w komunikacji.
?Automatyczny odczyt liczników EQM, EQABP wer. OBIS 

i EABM, zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem 
oraz przesy³anie danych pomiarowych na zdefiniowany 
serwer FTP 
?Automatyczny restart urz¹dzenia o zaprogramowanej 

godzinie oraz po wyst¹pieniu b³êdu logowania lub 
po zadzia³aniu funkcji kontroli sieci.
?Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego, na podstawie 

czasu pobranego z serwera http lub ntp, wskazanego 
na etapie konfiguracji urz¹dzenia.
?Zdalna aktualizacja oprogramowania.

Zdalna konfiguracja modu³u przez po³¹czenie GPRS 

  Komunikacja

Modu³ komunikacyjny GTm-sa jest urz¹dzeniem 
„przezroczystym”, tzn. po nawi¹zaniu po³¹czenia z aplikacj¹ 
odczytow¹, urz¹dzenie zestawia transparentne po³¹czenie 
z licznikami. Definiowanie trybu oraz zakresu danych 
odczytywanych z liczników za poœrednictwem modu³u 
GTm-sa (odczyt wielkoœci rozliczeniowych lub odczyt profilu 
mocy) odbywa siê z poziomu aplikacji odczytowej, 
ka¿dorazowo podczas nawi¹zania sesji odczytowej. 
Zastosowanie takiego trybu pracy zapewnia ³atwoœæ 
adaptacji urz¹dzenia do ró¿nych systemów akwizycji danych. 
GTm-sa dostarczany jest z jedn¹ z nastêpuj¹cych anten 
GSM o zysku: 0 dBi, 5 dBi, 9 dBi lub 12,8 dBi (antena 
kierunkowa).

R

  Odczyt danych

Do odczytu danych pomiarowych za poœrednictwem modu³u 
GTm-sa w standardowych systemach zdalnego odczytu 
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeniowych s³u¿¹ 
specjalistyczne programy komputerowe SOLEN i SKADEN, 
stanowi¹ce ofertê ZEUP Pozyton. Wybór programu 
odczytowego uzale¿niony jest od indywidualnych potrzeb 
klientów i dokonywany jest na etapie przygotowywania oferty.

  Z³¹cza komunikacyjne

Szczegó³y dotycz¹ce konfiguracji urz¹dzenia zawiera instrukcja obs³ugi modu³u komunikacyjnego GTm-sa.

Modu³ komunikacyjny GTm-sa wyposa¿ony jest w interfejs 
komunikacyjny RS485, umo¿liwiaj¹cy pod³¹czanie liczników 
energii elektrycznej. 
Opcjonalnie mo¿e zostaæ wyposa¿ony w dodatkowy interfejs 
pêtli pr¹dowej CLO.
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Rys. 1. Przyk³adowy schemat transmisji danych pomiarowych z wykorzystaniem modu³u komunikacyjnego GTm-sa

Specyfikacja techniczna Wymiary modu³u komunikacyjnego GTm-sa

Przyk³adowy schemat po³¹czenia modu³u GTm-sa z licznikiem EQM  3x57,7/100 V, 5 A 

Modu³ komunikacyjny GTm-sa posiada Potwierdzenie Zgodnoœci Nr 0120-CC-F0004-17 wydane przez Jednostkê Notyfikowan¹ 
Nr 1383 w zakresie Dyrektywy 1999/5/WE.
ZEUP POZYTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i funkcjonalnych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.

Anteny GSM

Antena 0 dBi        Antena 5 dBi           Antena 9 dBi              Antena 12,8 dBi

Napiêcie zasilania 50÷265 V AC  50 Hz

Maksymalny pobór pr¹du 100 mA

Kompatybilnoœæ 
elektromagnetyczna

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1

Bezpieczeñstwo 
u¿ytkowania

PN-EN 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011

Standardy GSM UMTS (WCDMA/FDD) 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
GPRS - Multislot Class 33
EGPRS (EDGE) - Multislot Class 33
HSPA+ - Max Uplink/Downlink 5.76/21 Mbps

Moc emisji GSM 900 – 2 W
EDGE 900 – 0,5 W
EDGE 1800 – 0,4 W
WCDMA 900/2100 – 0,25 W

Obs³uga kart SIM ISO/IEC 7816-3 – Class B (1,8 V oraz 3,3 V);
ISO/IEC 7810:2003 – ID-000 (Mini-SIM)

Interfejsy do liczników RS485 
OPCJA: Pêtla pr¹dowa CLO, 20 mA 

Interfejs do konfiguracji USB 2.0, gniazdo mini-B  lub
interfejs optyczny (zgodny z IEC 62056-21)

Wyjœcie synchronizacji 
czasu

U  = 24 V; I  = 20 mA; nom max

Impuls o programowalnym czasie trwania 
w zakresie 0÷65535 [ms] (polaryzacja 
programowalna negatywna lub pozytywna)

Obs³ugiwane porty TCP 1024÷65535

Prêdkoœæ transmisji do 
liczników dla interfejsu 
RS485

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 
[Baud]

Prêdkoœæ transmisji do 
liczników dla interfejsu 
CLO

1200, 2400, 4800, 9600 [Baud]

Typ gniazda antenowego SMA (¿eñskie)

Zakres temperatury pracy o- 20 C ... + 60 Co

Masa ~ 0,5 kg

Wymiary 122.5 x 123 x 75 mm  [szer. x wys. x g³.]


