
          

       Copyright 2014 Cebyc AS  

Energinet ER-84         
 

QUICK START 
Installasjonsmanual 

 
Pakken inneholder 

- Energinet ER-84 - 1 stk. 
- Instruksjonsmanual - 1 stk.  
- Analog optisk øye– 2 stk. 
- SIM kort 
- Adapter 12VDC/1A 
- DIN-rail 8cm for veggmontering 

 
Elektriske tilkoblinger 
1 - Strøminntak : adapter 5-12 Vdc/1A 
2 - RS232 RJ45 - for tilkobling til en PC for programmering 
3 - SIM-holderen 
4 - analoge innganger for tilkobling av optiske øyne ' 
5 - digitale innganger for tilkobling av enheter med passive pulsutganger 
 
ER- 84 er en GPRS-data transceiver for bruk i fjernavlesningssystemer, for det meste 
strømmålere med roterende plate eller ledet blink . Den har 4 innganger for tilkobling av 
optiske øynene for å lese strømmåler roterende plate , 4 standard digitale innganger ( for 
passiv tilkobling eller åpen konnektor ), en RS - 232C grensesnitt for å sette og / eller 
justere programmering og GSM/GPRS modem for overføring av data.  
 

1. Generelle tekniske data 
  
GSM kommunikasjon Quad Band 850/900/1800/1900 MHz 
SIM 1.8/3.0 V 
Analoge innganger 4 , automatisk oppdage roterende øye eller LED  
Digitale innganger 4 , NO, ekstern passiv kontakt eller åpen collector 
Strømforsyning 5-12 Vdc/1.0 A, adapter 2 mm 
Maks . strømforbruk @ 12VDC < 5W 
Seriell port overføringshastighet 38.4k bps , Ingen, 8 databiter , en Stop bit 
Omgivelsestemperatur, drifts 20 ÷ 50 ° C 
Omgivelsestemperatur, lagring 50 ÷ 85 ° C 
Luftfuktighet , drift og lagring 40 ÷ 90 % 
Mål ( L / B / H ) 125/70/30 mm 
Beskyttelsesklasse IP30 
Skjerm 6 LED (på / puls , GSM nettverkstilkobling , fire for 

analoge innganger ) 
Vekt 170 g 

 
2. ER-84 drift 
ER- 84 settes i drift umiddelbart etter oppstart. Enhet fungerer alltid som en klient, prøver å 
koble til eksterne servere via GPRS. Den sjekker stadig sine analoge og digitale innganger 
for gyldige data og venter på forhåndsinnstilt tid til å prøve ekstern tilkobling . Etter 
initialisering ( ca 2s ), prøver enheten å opprette forbindelse til den eksterne GPRS serveren. 

 
To forskjellige IP-adresser kan programmeres i ER- 84´s minne. Hvis en tilkobling er 
vellykket - data vil bli overført og LED 'nettverk ' vil bli tent. På den måten at brukeren vet 
at GSM-dekningen er god nok for normal drift. 
Hvis serveren godtar tilkoblingen, men det er ingen kommunikasjon på forhåndsdefinert 
tidsperiode (standard 30s ), dropper ER- 84 forbindelsen og går til neste server på listen. 
Initiale programmerte parametere er viktig, og inkluderer oppsett av APN, eksterne server 
IP-adresser, SIM- pin ( hvis noen) , osv. Siden enheten leveres med et SIM -kort inkludert, 
er alle disse innstillingene gjort fra fabrikk, slik at brukeren ikke trenger å endre noen av 
dem. 
 
QUICK START 
1. Sett i SIM kortet (normalt er dette gjort av Cebyc) 
2. Slå på enheten - den vil nå forsøke å etablere forbindelse. Merk deg LED ' nettverk ' for å 
se om se er nok GSM-dekning 
3. Koble til optiske øyet / øynene 
- Plugg forsiktig RJ - 12 pluggen av den optiske øyet i en av ER- 84 analoge innganger . Alle 
innganger er identiske. 
- Plasser det 'optiske øye' på måleren 
Viktig ! Øyet sender ut rødt lys. Vær sikker på at det rødt lyset har oppdaget den roterende 
platen. Dersom tilsvarende LED av input lyser etter 10 - 20-sekunder, så har øyet "fanget" 
den roterende platen . Sjekk om du ser enkeltpuls på power lampen. Hvis ikke – sjekk  
posisjon på øyet. Det skal bare være en puls for én omdreining av dreieskiven . 
 
4 . Koble til eksterne pulsmålere til de digitale inngangene 
 
Garanti 
Garantien på enheten er begrenset til 12 måneder fra salgsdato. Hvis enheten viser noen feil 
eller feil i denne perioden, er produsenten forpliktet til å reparere enheten for produsentens 
regning, eller hvis reparasjonen er umulig, å erstatte enheten med en ny. 
Transportkostnader til produsentens servicested betales av kunde. Garanti gjelder ikke hvis 
denne bruksanvisningen er fullt, instruksjoner ikke er oppfylt, eller at enheten er åpnet av 
uautorisert av produsenten personell. 
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