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Telepro Enerji, enerji sektöründe hizmet 
vermek üzere, öncelikli olarak Orta Gerilim 
ve Yüksek Gerilim sistemleri için alarm 
yönetim sistem ve ekipmanları geliştirmek 
amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.  

 Türkiye’de bu alanda faaliyet 
göstermekte olan tek firma özelliği taşıyan 
Telepro Enerji, ülke ekonomisine, sanayisine 
ve teknolojisine katkılar sağlamayı 
hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak 
sektörde sözü geçen kurumlarla işbirliği 
halinde olup, müşteri odaklı etkin çözümler 
sunabilmek amacıyla Tübitak ve 
Üniversiteler desteğinde AR-GE‘ ye dayalı 
ürünler geliştirmektedir. Bunun yanında 
ürünlerini üst noktalara taşıyacak özel 
teknolojiler geliştirmeye ve patent 
başvurularını sürdürmeye devam etmektedir. 

2010 yılında AR-GE çalışmalarını hızlandıran 
firmamız, enerji iletim ve dağıtım sistemleri 
için, uzaktan erişimli entegre haber verici 
olay kaydedici sistemini geliştirerek 2013 
yılında piyasaya sunmuştur. 

 Deneyimli kadrosunun sektörel 
tecrübesini teknolojiyi yakından takip etme 

duyarlılığı ile birleştiren firmamız, bu 
sektördeki faaliyetlerini doğrusal bir artış 
grafiği ile sürdürmektedir. Telepro Enerji şu 
anda Türkiye’de sektöründe öncü firmaların 
birçoğuna ürünlerini sunmaktadır. Aynı 
zamanda ihracat rakamlarını da sürekli 
 artıran firmamız global pazardaki firmalara 
da ürün ve teknolojilerini ihraç etmektedir. 

Kalite Yönetim Sistemi; 2008 yılında ISO9001 
standardı ’nın ön gördüğü  şartlara uygun 
olarak kalite yönetim sistemini oluşturup 
dokümante etmiş ve uygulaması ile sistemin 
sürekliliğini etkin bir şekilde sağlamaktadır. 

Ürün sertifikasyonu; Telepro enerji ürünleri 
(ANSI/ISA-18.1-1979 Alarm yönetim sistemi) 
dünya standartlarında üretilmektedir.Bu 
üstün kalitesi ile IEC61010 / EN61010-1 
Standartlarına uygun olarak tüm ürünleri test 
edilmiş ve tip test ile (CE) belgelendirilmiştir. 

Misyonumuz ; Kaliteyi her zaman ön planda 
tutarak sürekli AR-GE faaliyetleriyle ürünlerini 
dünya standartlarına taşımaktır.Vizyonumuz ; 
Ürün ve hizmetleriyle bir Türk markası olarak 
global pazardaki yerini almaktır. 

“ Enerji üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına 

kadar olan tüm işletmelere alarm yönetim sistemi ve o ” 

HHAAKKKKIIMMIIZZDDAA  
“ Enerji üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına 

kadar olan tüm işletmelere alarm yönetim sistemi ve olay 

kaydedici sistem çözümleri sunmaktayız. ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telepro Enerji, müşteri tadmininin, 
başarılarının  sürekli olmasını garantilemek ve 
müşterilerinin ekonomik ilerlemelerini 
geliştirdiği ileri teknolojilerle desteklemek 
amacındadır. Teknolojiye, Ar-Ge’ye yaptığı 
yatırımlarla müşterilerine alarm yönetim 
sistemi ve olay kaydedici sistem çözümleri 
sunmaktadır. 

2010 yılıında Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran 
firmamız ürün gamına yenilikçi ürün ve 
teknolojiler eklemiştir.Bu amaçla mühendislik 
gücüne ve kendi bünyesindeki laboratuvar 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altyapısına önemli yatırımlar yaptı, yurtiçi 
kurumlar ve üniversitelerle ortak çalışmalar 
başlattı. 

Telepro Enerji Ar-Ge bölümü; 

 Çevreye duyarlı ve kullanıcı dostu, 
 Müşteri memnumiyetini garanti 

eden, 
 Yüksek performanslı, verimli ürünler 

geliştiren, 
 Dünyada belirlenen uluslararası 

standartlara uygun gelişmeler 
sağlamak amacındadır. 

 

 

 

 

 

 

AArr--GGee  //  TTeekknnoolloojjii  

“ Telepro Enerji,kaliteyi her zaman ön planda tutarak 

sürekli Ar-Ge faaliyetleriyle ürünlerini dünya 

standartlarına taşımaktadır. ” 

   

Tasarım Uygulama Pazarlama 

 İhtiyaç analizleri 
 Proje Üretimi 
 Proje Değerlendirme 
 Proje Planlama 

 Proje geliştirme 
 Prototip geliştirme 
 Prototip uygulama 
 Test 

 Üretim 
 Piyasa Lansmanı 
 Ulusal ve uluslararası 

pazarlama 



 

 

1) Alarm Yönetim Sistemleri  

 ISP Alarm Anonsiyatörleri 
 HECM Moduler Input/Output 
 HEIM-48 İnput Modülleri 
 DX Gösterge Panelleri 
 HEEP-3000 Olay kaydedici RTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uzaktan Merkez izleme ve Olay Kaydetme  

 HEIM-48 Dijital İnput Modülleriyle gerçekleştirilen, 
 Alarm Anonsiyatörlerle gerçekleştirilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÜrrüünn  vvee  ÇÇöözzüümmlleerriimmiizz  



 

 

ISP ALARM ANONSİYATÖRLERİ  

 LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ. 
 HABERLEŞME VE OLAY KAYDETME SEÇENEKLERİ. 
 ELEKTROMAGNETİK GÜRÜLTÜ ALTINDA GÜVENLİ  

ÇALIŞMA 
 FARKLI GERİLİM (24/48 VE 110/220 VDC) 
 SEVİYELERİNDE ÇALIŞABİLME.  
 ISPSİMTM YAZILIMI İLE KOLAY PROGRAMLAMA. 
 HER KANAL İÇİN RÖLE  ÇIKIŞ SEÇİMLERİNİN  ÖN  

PANELDEKİ BUTONLARLA YAPILABİLME ÖZELLİĞİ.  
 İZOLELİ RS485 PORTU VE MODBUSRTU PROTOKOL  

DESTEĞİ 
 SICAKLIK, KISA DEVRE, AŞIRI AKIM/GERİLİM KORUMALI  

YÜKSEK KALİTELİ, UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇ ÜNİTESİ. 

 

TELEPRO-ISP Alarm Anonsiyatörü,  koruma ve kumanda otomasyon sistemlerinde esnek, işlevsel 
ve güvenilir çözümler sunan ürünümüzdür. 

Kaliteli, kompakt ve özgün tasarımı düşük maliyet ile birleştiren ürünümüz, opsiyonel haberleşme 
ve opsiyonel olay kaydetme seçeneğiyle benzersiz bir tasarımdır. 

Girişlerin her biri izolasyonludur. Opto-kuplör, harmoik bastırıcılar ve gürültü filtreleme yazılımı ile 
korumalıdır. Cihazın kullanım ortamlarında sürekli rastlanan yüksek elektromagnetik gürültülü 
ortamlarda güvenle kullanılabilir. 

Korna ve zil seçimleri ön panelde bulunan butonlar ile kolayca ayarlanabildiği gibi, haberleşmeli 
modellerde ISPSİMTM yazılımı ile tüm özellikler yapılandırılabilir. 

Opsiyonel olay kaydedici içeren modellerimiz 1 ms çözünürlükte olay kaydetme özelliğine sahiptir. 

Elektromagnetik gürültülü ortamlar için tepki ve bırakma süreleri 3-250ms arasında ayarlanabilir.  
(haberleşmeli modellerde ) 

Opsiyonel RS485 haberleşme portu Modbus RTU protokolünü destekler ve SCADA sistemlerine 
kolayca entegre edilebilir. 

ISP, TELEPRO®  tarafından sunulan özel etiketleme şablonunu sayesinde kolayca etiketlenebilir. 

 

 

 

AAllaarrmm  YYöönneettiimm  SSiisstteemmlleerrii  



 

 

 

 MODÜLER YAPI 

TELEPRO-ISP Alarm Anonsiyatörü, kompakt, 
esnek programlama ve etiketleme 
seçenekleri sunan ileri teknoloji ürünüdür.  

Paralel bağlı çalışabilme özelliği ile geniş alan 
koruma sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.  

 

 HABERLEŞME (OPSiYONEL) 

Haberleşme ve olay kaydedicili modellerimiz 
standart olarak sunulan galvanik izolasyon 
korumalı cihaza entegre RS485 seri 
Haberleşme portu ile Modbus RTU 
protokolünü destekler ve SCADA 
sistemlerine kolayca entegre edilebilir. 

 

 DAHiLi OLAY KAYDEDiCi 
(OPSiYONEL) 

1ms çözünürlükte zaman damgalı sıralı olay 
kaydetme ve yazılım destekli raporlama 
özellikleri ile geniş alan koruma sistemleri için 
ideal bir cihazdır. 1 – 1920 kanal sayısında 
paralel çalışabilen anonsiyatörlerde bütün 
olay kayıtları tek merkezden IP tabanlı 
internet bağlantısı ile anlık olarak izlenebilir. 

Daha yüksek performans istenen çok geniş 
alan koruma sistemleri için TELEPRO® 

tarafından geliştirilen HEIM-48 ve  HEEP-
3000-RTU destekli entegre olay kaydedici 
sistem kullanımı tavsiye edilir. 

  

 LED AYDINLATMA 

Yüksek kaliteli görüntü sağlayan enerji 
tasarruflu LED aydınlatması tüm 

modellerimizde standart olarak 
sunulmaktadır. Her indikatör için izole 
edilmiş LED konumlandırmasına sahip ISP, 
karışıklıkları tamamen ortandan kaldırır ve 
ultra-parlak görüntüsü ile kolay kullanım 
sağlar.  

 

 TAM YAZILIM KONFiGÜRASYONU  

ISPSİM™ yazılımı ile; röle seçimi (Korna - Zil), 
tepkime ve bırakma süreleri ile ModbusID 
ayarları gerçekleştirilebilir.  

Standart olarak ISA18.1 Sequence Code M 
(Manuel RESET) kodu sunulmaktadır.    

Ayrıca ön panelde konumlandırılmış push 
butonlar ile cihaz panosunu açmadan güvenli 
bir şekilde tüm kanalların korna–zil seçimleri 
yazılımdan bağımsız olarak 
gerçekleştirilebilir. Bu özgün tasarımın 
getirdiği avantajlarla Dip Switch ihtiyacı da 
ortadan kaldırılmıştır. 

  

 GiRiŞLER 

Tüm Girişler opto kuplör izoleli, varistör 
korumalı, ortak dönüş uçlu ve filtrelidir. AB 
Elektromagnetik Yeterlilik (EMC) ve Alçak 
Gerilim Yönetmelik (LVD) şartlarına tam 
uyumludur. Hatalı alarm olasılığı tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Maksimum giriş akımı 
5mA, giriş gerilimleri isteğe göre 24/48 ve 
110/220 VDC olarak sipariş edilebilir. 

 

 RÖLELi ÇIKIŞLAR 

TELEPRO-ISP standart olarak iki adet 
Normalde Açık 1-FormA tipi kuru kontak röle 

GENEL BİLGİLER 



 

çıkışı içermektedir. Çıkışlar KORNA veya ZİL 
seçeneklerine atanmıştır. Bütün kanallar 
opsiyonel yazılım veya ön panel 
butonlarından bu çıkış seçeneklerine 
ayarlanabilir. 

Ayrıca iç sistem arızalarında devreye giren 
ortak uçlu Form C Tipi NC/NO çıkışlara sahip 
FAULT rölesi de mevcuttur. 

 

 AYARLANABiLiR TEPKi VE 
BIRAKMA SÜRELERi 

Manevralar sırasında oluşabilecek manyetik 
alanlara karşı,esnek ve güvenilir çalışma 
sunan yazılım kontrolü ile ayarlanabilir tepki-
bırakma süreleri mevcuttur. ISPSİMTM yazılımı 
ile;Tepki ve bırakma süreleri ayrı olarak 3ms - 
250ms arasında ayarlanabilir. Firma çıkış 
değerleri tepkime süresi için 5ms, bırakma 
süresi için 20ms olarak kullanılmaktadır. 

 

 YÜKSEK KALiTELi GÜÇ ÜNiTESi 

TELEPRO-ISP, dağıtım sistem 
otomasyonunda kullanılan farklı seçeneklere 
uyum amaçlı dört farklı doğru gerilim 
beslemesine sahiptir. 24/48 ve 110/220 VDC 
kademelerinde güvenli olarak çalıştırılabilir. 
Güç kaynaklarımız, kısa devre, aşırı 
akım/gerilim ve sıcaklık korumalı 
tasarımlarıyla uzun ömür garantisi sağlar.  

 EKRAN VE ETiKETLEME  
Membran özellikli, yüksek kaliteli görünüm 
sunan ön panel tasarımına sahiptir. Kolay 

değiştirilebilen printer baskılı etiketleme 
sistemimiz her kanal için ayrılan uygun 
ölçülerde ekran genişliği ile kullanıcı dostu 
tasarıma sahiptir.Her kanala ait pencereler 
TELEPRO® tarafından sağlanan bilgisayar 
ortamındaki etiket şablonuyla isimlendirilir. 
İstenildiği anda etiket bilgileri kolaylıkla 
değiştirilebilir. 

 

 KASA VE MONTAJ 

TELEPRO-ISP, panel tipi kasa konfigürasyonu 
ile sunulmaktadır. Standart kasalarımızın 
koruma sınıfı ön yüzden IP51 dir. Standart 
ölçülerde, kolay kullanımlı vidalı montaj 
sistemi ile hızlı ve güvenli bir şekilde 
monte/demonte edilebilmektedir.  

 

 KOLAY KULLANIM  

TELEPRO-ISP’da sahadaki rölelerden gelen 
potansiyel kontaklar cihaz giriş uçlarına 
bağlanarak etkin hale getirilir.  

Her kanal operatör tercihine göre KORNA 
veya ZİL rölesine atanabilir. Bu ayarlar aynı 
zamanda LED aydınlatmada da fark 
oluşturur. ZİL atamasında ilgili kanal YEŞİL, 
KORNA aramasında KIRMIZI ile aydınlatılır. 
(Opsiyonel Kırmızı/Sarı Seçeneği mevcuttur) 

Bağlantı ve diğer detaylar cihazlarımızla 
sunulan kurulum kılavuzunda ayrıntılı olarak 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

ISP Anonsiyatör 24/48Vdc 110/220Vdc 

Besleme 

Besleme Voltajı  18-60Vdc 88-242Vdc 

Besleme Gücü 5w (10w:24,32 ve36MX serisi) 

Girişler 

Giriş Sayısı 8/16/24/32/36 

Giriş Tipi Optik İzoleli, Varistör Korumalı, Ortak dönüş uçlu transiyent filtre 

Giriş Akımı ( Kanal Başına ) Max. 5 mA Max. 5 mA 

Giriş Direnci (min) 20 kΩ 75/200 kΩ 

Giriş Eşik Voltajı 12V ± %20 65 V ± %20 

Transiyent Voltaj Ortak Mod: 1kV – Seri Mod: 2kV 

* Tepki Süresi *Programlanabilir 3-250ms (Haberleşmeli Modellerde) Default :5 ms 

* Bırakma Süresi *Programlanabilir 3-250ms (Haberleşmeli Modellerde) Default :20 ms 

Bağlantı Tipi Vidalı, Geçmeli Tip Klemens 

Kablo Kesiti 12 AWG (2.5 mm) 

Çıkışlar 

Kontak Çıkışları 48Vdc-1A / 220Vdc-0.3A 

Korna Rölesi 1-Form-A kuru kontak röle (SPST) (NO) 

Zil Rölesi 1-Form-A kuru kontak röle (SPST) (NO) 

Arıza Rölesi 1-Form-C kuru kontak röle (SPDT) (NO/NC) 

Haberleşme 

* Haberleşme Portu 2 telli RS485 

* Haberleşme Protokolü Modbus RTU 19200,8n1 

Olay Kaydedici  
* Olay Kaydedici Yok (16,24,32 ve 36 kanallı tiplerde vardır) 

* ISP RTU Entegrasyonu Var 

Kullanıcı Arayüzü 

Buton Reset – Horn – Test - Ack 

Ön Panel 2 Katmanlı, Kabartmalı, Cepli Membran 

Pencere Ölçüleri(ExB) mm 8kanallı:7×63 -16kanallı:46.5x10.5 -24basic:47x7.5 -24 kanallı:51,5×11(16 Adet) / 51,5×23,5(8 Adet) - 32kanallı:51.5x11- 
36kanallı: 51.5x11 

Işıklı Uyarı 5mm 2 Renkli ( Kırmızı / Yeşil) LED   *(Opsiyonel Kırmızı/Sarı LED) 
24,32,36 kanallılar için RGB LED (Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Mor-Turkuaz-Beyaz ) 

*Sesli Uyarı 23mm Buzzer 75 dbA 

* Korna – Zil Konfigürasyonu Ön Panel Butonları – ISPsim Yazılımı İle(Haberleşmeli Modellerde) 

Kasa 

Kasa Tipi Panel tipi 

Kasa Standardı UL94V0 Yanmaz 

Pano Bağlantısı Geçmeli Vidalı Tip 

Koruma Sınıfı IP51 (ön panel tarafından) 

Çevre Özellikleri 

Çalışma sıcaklığı -20 C – +60 C 

Depolama Sıcaklığı -25 C – +80 C 

Nem 0-95% RH 

Ambalaj 

Ambalaj Tipi Karton Kutu 

Not: (*)işaretiyle belirtilen özellikler opsyoneldir. ISP-16 basic seride 220Vdc besleme opsiyonu yoktur. Basic seride Varistör Korumalı, Ortak dönüş 
uçlu transiyent filtre yoktur 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 



 

BAĞLANTI ŞEMASI VE DIŞ BOYUTLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

HECM-48 MODULER INPUT/OUTPUT 

 19” 1U RACK TİPİ KOMPAKT TASARIM 
 54 ADET LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ 
 TALEBE GÖRE GİRİŞ/ÇIKIŞ SAYILARI, AKIM DEĞERİ BELİRLENEBİLEN ESNEK YAPI 
 GERİLİM SÜPERVİZYONLU ÇIKIŞLAR 
 DAHİLİ  OLAY HAFIZASI 
 STANDART HABERLEŞME VE OLAY KAYDETME ÖZELLİĞİ 
 ELEKTROMAGNETİK GÜRÜLTÜ ALTINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA 
 FARKLI GERİLİM SEVİYELERİNDE ÇALIŞABİLME. (24/48 ve 110/220 VDC) 
 İZOLELİ RS485 PORTU VE MODBUSRTU PROTOKOL DESTEĞİ 
 IEC61850 PROTOKOL DESTEĞİ 
 IRIG-B OPSİYONEL KARTI İLE IRIG-B ZAMAN SENKRONİZASYONU YAPABİLME. 
 SICAKLIK, KISA DEVRE, AŞIRI AKIM/GERİLİM KORUMALI YÜKSEK KALİTELİ, UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇ 

ÜNİTESİ. 

 

 

 

HECM Modüler Input/Output,  koruma ve kumanda otomasyon sistemlerinde esnek, akıllı, işlevsel 
ve güvenilir çözümler sunan ürünümüzdür. 
 
Kaliteli, kompakt ve özgün tasarımı düşük maliyet ile birleştiren ürünümüz, standart haberleşme 
ve olay kaydetme seçeneğiyle benzersiz bir tasarımdır. 
 
Farklı kullanım tipleri için elektronik kart yapısı seçeneklerine sahiptir. Bünyesinde yer alan üç 
modüler devre kartı slotları sayesinde müşteri isteklerine göre giriş çıkış sayıları, akım değerleri 
belirlenebilen esnek yapıya sahiptir. Girişlerin her biri izolasyonludur. Opto-kuplör, harmonik 
bastırıcılar ve gürültü filtreleme yazılımı ile korumalıdır. Cihazın kullanım ortamlarında sürekli 
rastlanan yüksek elektromagnetik gürültülü ortamlarda güvenle kullanılabilir. Çıkışlar röle veya 
solidstate yarıiletken tiplerinde olabilmektedir. 
1 ms çözünürlükte olay kaydetme özelliğine ve 2.000 olay hafızasına sahiptir. 
Elektromagnetik gürültülü ortamlar için tepki ve bırakma süreleri 3-250ms arasında ayarlanabilir.  

RS485 haberleşme portu Modbus RTU protokolünü destekler ve SCADA sistemlerine 
kolayca entegre edilebilir. 

IRIG-B Opsiyonel kartı takılarak, başka marka CPU’lara modbus RTU üzerinden bağlanmak 
suretiyle, zaman senkronizasyonlu ve dahili hafızasında olay tutabilen I/O modül olarak 
kullanılabilir. 

IEC61850 Protocol Management Card (PMC) opsiyonu ile IEC61850 uyumlu sistemlere 
bağlanabilen I/O modülü olarak kullanılabilir. 

Kendi üretimimiz olan HEEP3000 olay kaydedici ile birlikte I/O modülü olarak kullanılabilir 

 



 

 

 19” RACK TİPİ MODÜLER YAPI 

HECM Modüler Input/Output, 1U 19” lik 
koruma ve kumanda otomasyon 
sistemlerinde esnek, akıllı, işlevsel ve 
güvenilir çözümler sunan ürünümüzdür.  
RS485 bus üzerinde paralel bağlı çalışabilme 
özelliği ile geniş alan koruma sistemlerinde 
rahatlıkla kullanılabilir.  
 
 HABERLEŞME  

Galvanik izolasyon korumalı cihaza entegre 
standart olarak RS485 seri Haberleşme portu 
ile Modbus RTU protokolünü destekler ve 
SCADA sistemlerine kolayca adapte edilebilir. 
Opsiyonel IEC61850 Protocol Management 
Kart ile IEC61850 uyumlu sistemlere de 
bağlanabilir. 
 
 DAHİLİ OLAY KAYDEDİCİ  

1ms çözünürlükte zaman damgalı sıralı olay 
kaydetme, geliştirilmiş depolama alanı (2.000 
olay hafızası) ve yazılım destekli raporlama 
özellikleri ile seçici geniş alan koruma 
performansı için ideal bir cihazdır. 
Ayrıca opsiyonel IRIG-B kartı takılarak IRIG-B 
zaman senkronizasyonlu I/O modülü olarak 
başka marka CPU’lara da bağlanabilir. 
 
 LED AYDINLATMA 

Yüksek kaliteli görüntü sağlayan enerji 
tasarruflu LED aydınlatmasına sahiptir. Her 
indikatör için izole edilmiş LED 
konumlandırmasına sahip HECM, karışıklıkları 
tamamen ortandan kaldırır ve ultra-parlak 
görüntüsü ile kolay kullanım sağlar.  
 
 TAM YAZILIM KONFİGÜRASYONU  

ISPsim™ yazılımı ile; bütün kanallar için 
geçerli olacak tek bir tepkime ve bırakma 
süresi ile ModbusID ayarları 
gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda simülatör 
ekranında tüm I/O kanalları test edilir.Zaman 
etiketli olaylar izlenebilir. 
 
 GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR 

Tüm Girişler opto kuplör izoleli, varistör 
korumalı, ortak dönüş uçlu ve filtrelidir. AB 
Elektromagnetik Yeterlilik (EMC) ve Alçak 
Gerilim Yönetmelik (LVD) şartlarına tam 
uyumludur. Hatalı alarm olasılığı tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Maksimum giriş akımı 
5mA, giriş gerilimleri isteğe göre  24/48  ve 
110/220 VDC olarak sipariş edilebilir. 
Çıkışlar anahtarlama akımına göre röle veya 
yarıiletken (solidstate) tiplerde olabilir. 
Çıkışlar gerilim süpervizyonlu olup, herhangi 
bir arıza veya bağlantı kopukluğu olması 
durumunda ilgili kanal süpervizyon girişi bu 
durumu bildirecektir. 
 
 GİRİŞ VE ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ 

Her slot için Giriş Seçenekleri; 
 16 kanallı, 110/220Vdcbeslemeli giriş 

kartı 
 16 kanallı, 24/48Vdcbeslemeli giriş 

kartı 
Her slot için Çıkış Seçenekleri; 

 8 kanallı,220Vac de 5A, 250Vdc de 
0,1A anahtarlamalı röle çıkış kartı, 

 8 kanallı,220Vac de 8A, 250Vdc de 
0,2A anahtarlamalı röle çıkış kartı, 

 4 kanallı, 250Vdc de 8A anahtarlamalı 
yarıiletken (solidstate) çıkış kartı 

 

 AYARLANABİLİR TEPKİ VE 
BIRAKMA SÜRELERİ 

Manevralar sırasında oluşabilecek manyetik 
alanlara karşı,esnek ve güvenilir çalışma 
sunan yazılım kontrolü ile ayarlanabilir tepki-
bırakma süreleri mevcuttur. ISPsimTM 
yazılımı ile; 
Tepki ve bırakma süreleri tüm giriş kanallar 
için geçerli olmak üzere 3ms - 250msarasında 
ayarlanabilir. Firma çıkış değerleri tepkime 
süresi için 5ms, bırakma süresi için 20ms 
olarak kullanılmaktadır. 
 
 YÜKSEK KALİTELİ GÜÇ ÜNİTESİ 

HECM, dağıtım sistem otomasyonunda 
kullanılan farklı seçeneklere uyum amaçlı 
dört farklı doğru gerilim beslemesine 
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sahiptir. 24/48 ve 110/220 VDC kademelerinde 
güvenli olarak çalıştırılabilir. Güç 
kaynaklarımız, kısa devre, aşırı akım/gerilim 
ve sıcaklık korumalı tasarımlarıyla uzun ömür 
garantisi sağlar.  
 
 KASA VE MONTAJ 

HECM,1U 19” Rack tipi kasa konfigürasyonu 
ile sunulmaktadır. 
Standart ölçülerdeki (340x45x192mm) 
cihazlarımız kolay kullanımlı rack montaj 
sistemi ile hızlı ve güvenli bir şekilde 
monte/demonte edilebilmektedir. 
 
 KOLAY KULLANIM  

HECM’da girişler sahadaki rölelerden gelen 
potansiyel kontaklar cihaz giriş uçlarına 
bağlanarak etkin hale getirilir. İlgili girişe ait 
led sinyal geldiğinde yanarak durumu 
bildirir.Çıkışlar ise anahtarlanacak ekipman 
değerine bağlı olarak seçilir.Röle kuru kontak 
çıkışlarının aktif olduğu ilgili LED in 
yanmasıyla anlaşılır.Aynı zamanda ilgili çıkış 
kanalının gerilim süpervizyon girişi ile 
bağlantı hatası veya bağlanacak cihaz arızası 
da anlaşılır. 
 
Bağlantı ve diğer detaylar cihazlarımızla 
sunulan kurulum kılavuzunda ayrıntılı olarak 
verilmiştir. 
 
 KULLANIM ALANI SEÇENEKLERİ 

HECM,  
 Kendi üretimimiz olan HEEP3000 olay 

kaydedici ile birlikte I/O modülü 
olarak. 

 IRIG-B opsiyonel kartı takılarak, 
başka marka CPU’lara Modbus RTU 
üzerinden bağlanmak suretiyle, 
zaman senkronizasyonlu ve dahili 
hafızasında olay tutabilen, SCADA 
otomasyon sistemleri için (SOE) sıralı 
olay input modülü olarak 
kullanılabilir. 

 IEC61850 Protokol Kartı (PMC) 
opsiyonu ile IEC61850 uyumlu 
sistemlere bağlanabilen I/O modülü 
olarak kullanılabilir. 

 

 YENİLİKÇİ YÖNLERİ 
HECM’ın yenilikçi yönleri aşağıda 
sıralanmıştır. 

 Aynı kutuda giriş ve çıkış 
fonksiyonları birleştirilmiştir. 

 Giriş ve çıkış sayıları isteğe göre 
belirlenebilir. 

 Gerilim kontrollü iç arıza denetimi ile 
gereksiz manevra riskini azaltır. 

 Dağıtım merkezinde röle kontak 
iletkenleri (110/220Vdc) sonlandırarak 
işletme emniyeti, ekonomik yönden 
tasarruf sağlar. 

 IEC61850 desteğiyle sahadaki akıllı 
elektronik cihazlar ve SCADA ile kolay 
haberleşebilir. 

 
 SİPARİŞ KODLARI 

 
HECM TİP KODU Input Output 

HEIM-48I-DC110/220 48   

HEOM-24O-DC110/220-5A (ops 8A)   24 

HECM-16I16O-DC110/220-5A (ops 8A) 16 16 

HECM-32I8O-DC110/220-5A (ops 8A) 32 8 

HECM-32I4O-DC110/220-8Adc 32 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HECM BAĞLANTI ŞEMASI 
 

 

 



 

HECM 24/48Vdc 110/220Vdc 

Besleme 

Besleme Voltajı  18-72Vdc 88-242Vdc 

Besleme Gücü 10w 

Giriş kartı 

Giriş Sayısı 16 

Giriş Tipi Optik İzoleli, Varistör Korumalı, Ortak dönüş uçlu transiyent filtre 

Giriş Akımı ( Kanal Başına )  Max. 5 mA Max. 5 mA 

Giriş Direnci (min)  15kΩ 85 kΩ 

Giriş Eşik Voltajı  12V ± %20 65 V ± %20 

Transiyent Voltaj 
IEC 255.4 1.2/50ms 

Ortak Mod: 1kV – Seri Mod: 2kV 

 Tepki Süresi Programlanabilir 3-250ms 
Default : 5 ms 

 Bırakma Süresi Programlanabilir 3-250ms 
Default : 20 ms 

Bağlantı Tipi Vidalı, Geçmeli Tip Klemens 

Kablo Kesiti 12 AWG (2.5 mm) 

Çıkış kartı 

Çıkış Kart Tipi Röle 8A Röle 5A SolidState 

Çıkış Tipi Sayısı 8adet kuru kontak 8adet kuru kontak 4adet SolidState 

Sup. Giriş LED Sayısı Supervize edilen kanallar için 8adt LED Supervize edilen kanallar için 8adt LED Supervize edilen kanallar için 4adt LED 

Kontak/Kesme Akımı 8A@220Vac, 0,2A@250Vdc,L/R=40ms 5A@220Vac, 0,1A@250Vdc,L/R=40ms 8A@250Vdc,L/R=40ms 

Haberleşme 

Hab. Port/Protokolü RS485 / Modbus RTU (19200,8n1); Scada bağlantısı için standart olarak 

Hab. Port/Protokolü(ops) RS485; IRIG-B zaman sağlayıcısı için opsiyonel 

Hab. Port/Protokolü(ops) RJ45 ethernet; IEC61850 bağlantısı için opsiyonel 

Olay Kaydedici 
 

 Olay Kaydedici Var 

HECM– HEEP3000Entegrasyonu Var 

Kullanıcı Arayüzü 

Işıklı Uyarı Kanallar 48 adet LED, 2adet haberleşme için 4 adet LED, 1adet CONFIG LED ve Besleme 1adet LEDvasıtasıyla 

Kasa 

Kasa Tipi 1U 19” Rack tipi 

Ölçü(ExBXD) 340x45x192mm (bağlantı L profil boyutları;20x45x56mm, kalınlık;2.2mm) 

Pano Bağlantısı Rack montajlı Tip 

Koruma Sınıfı IP20 

Ağırlık gr 

Çevre Özellikleri 

Çalışma sıcaklığı -20 C – +50 C 

Depolama Sıcaklığı -25 C – +80 C 

Nem 0-95% RH 

Ambalaj 

Ambalaj Tipi Karton Kutu 

Ambalaj Ölçüleri(ExBxD) 496x245x83mm 

Ağırlık gr 

TEKNİK ÖZELLİKLER 



 

HECM KONFİGÜRASYON ÖRNEĞİ “HEOM-OUTPUT MODÜLE” 

TERMİNAL YERLEŞİMİ VE TİPİK BAĞLANTI ŞEMASI 

 

 

 



 

HEIM-48 İNPUT MODÜLLERİ 

 

 19” 1U RACK TİPİ KOMPAKT TASARIM 
 48 KANAL  LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ 
 DAHİLİ 2.000 OLAY HAFIZASI 
 STANDART HABERLEŞME VE OLAY KAYDETME ÖZELLİĞİ 
 ELEKTROMAGNETİK GÜRÜLTÜ ALTINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA 
 FARKLI GERİLİM SEVİYELERİNDE ÇALIŞABİLME. (24/48 VE 110/220 VDC) 
 İZOLELİ RS485 PORTU VE MODBUSRTU PROTOKOL DESTEĞİ 
 SICAKLIK, KISA DEVRE, AŞIRI AKIM/GERİLİM KORUMALI YÜKSEK KALİTELİ, UZUN 

ÖMÜRLÜ GÜÇ ÜNİTESİ. 

 

TELEPRO-HEIM-48 Input Modülü,  koruma ve kumanda otomasyon sistemlerinde esnek, işlevsel 
ve güvenilir çözümler sunan ürünümüzdür. 

Kaliteli, kompakt ve özgün tasarımı düşük maliyet ile birleştiren ürünümüz, standart haberleşme 
ve olay kaydetme seçeneğiyle benzersiz bir tasarımdır. 

48 adet  girişin her biri izolasyonludur. Opto-kuplör, harmoik bastırıcılar ve gürültü filtreleme 
yazılımı ile korumalıdır. Cihazın kullanım ortamlarında sürekli rastlanan yüksek elektromagnetik 
gürültülü ortamlarda güvenle kullanılabilir. 

1 ms çözünürlükte olay kaydetme özelliğine ve 2.000 olay hafızasına sahiptir. 

Elektromagnetik gürültülü ortamlar için tepki ve bırakma süreleri 3-250ms arasında ayarlanabilir.  

RS485 haberleşme portu Modbus RTU protokolünü destekler ve SCADA sistemlerine kolayca 
entegre edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 19” RACK TiPi MODÜLER YAPI 

TELEPRO-HEIM-48 Input Modülü, 1U 19” lik 
kompakt, esnek  yapıda üretilmiş 48kanallı 
bir input modülüdür.  

RS485 bus üzerinde paralel bağlı çalışabilme 
özelliği ile geniş alan koruma sistemlerinde 
rahatlıkla kullanılabilir.  

 HABERLEŞME (STANDART) 

Galvanik izolasyon korumalı cihaza entegre 
RS485 seri Haberleşme portu ile Modbus 
RTU protokolünü destekler ve SCADA 
sistemlerine kolayca adapte edilebilir. 

 DAHILI OLAY KAYDEDICI  

1ms çözünürlükte zaman damgalı sıralı olay 
kaydetme, geliştirilmiş depolama alanı (2.000 
olay hafızası) ve yazılım destekli raporlama 
özellikleri ile seçici geniş alan koruma 
performansı için ideal bir cihazdır. Paralel 
çalışabilen HEIM-48 bütün olay kayıtları tek 
merkezden IP tabanlı internet bağlantısı ile 
anlık olarak izlenebilir. 

 LED AYDINLATMA 

Yüksek kaliteli görüntü sağlayan enerji 
tasarruflu LED aydınlatmasına sahiptir. Her 
indikatör için izole edilmiş LED 
konumlandırmasına sahip HEIM-48, 
karışıklıkları tamamen ortandan kaldırır ve 
ultra-parlak görüntüsü ile kolay kullanım 
sağlar.  

  YAZILIM İLE KONFIGÜRASYON  

ISPsim™ yazılımı ile; bütün kanallar için 
geçerli olacak tek bir tepkime ve bırakma 
süresi ile ModbusID ayarları 
gerçekleştirilebilir.  

 

 GiRiŞLER 

Tüm Girişler opto kuplör izoleli, varistör 
korumalı, ortak dönüş uçlu ve filtrelidir. AB 
Elektromagnetik Yeterlilik (EMC) ve Alçak 
Gerilim Yönetmelik (LVD) şartlarına tam 
uyumludur. Hatalı alarm olasılığı tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Maksimum giriş akımı 
5mA, giriş gerilimleri isteğe göre  24/48  ve 
110/220 VDC olarak sipariş edilebilir. 

 

 AYARLANABILIR TEPKI VE 
BIRAKMA SÜRELERI 

Manevralar sırasında oluşabilecek manyetik 
alanlara karşı,esnek ve güvenilir çalışma 
sunan yazılım kontrolü ile ayarlanabilir tepki-
bırakma süreleri mevcuttur. ISPsimTM 
yazılımı ile; 

Tepki ve bırakma süreleri tüm kanallar için 
geçerli olmak üzere 3ms - 250ms arasında 
ayarlanabilir. Firma çıkış değerleri tepkime 
süresi için 5ms, bırakma süresi için 20ms 
olarak kullanılmaktadır. 

 YÜKSEK KALITELI GÜÇ ÜNITESI 

TELEPRO-HEIM-48, dağıtım sistem 
otomasyonunda kullanılan farklı seçeneklere 
uyum amaçlı dört farklı doğru gerilim 
beslemesine sahiptir. 24/48 ve 110/220 VDC 
kademelerinde güvenli olarak çalıştırılabilir. 
Güç kaynaklarımız, kısa devre, aşırı 
akım/gerilim ve sıcaklık korumalı 
tasarımlarıyla uzun ömür garantisi sağlar.  

 KASA VE MONTAJ 

TELEPRO-HEIM-48, 1U 19” Rack tipi kasa 
konfigürasyonu ile sunulmaktadır. 

Standart ölçülerde (340x45x192mm) ve 
2384.5g ağırlığındaki cihazlarımız kolay 
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kullanımlı rack montaj sistemi ile hızlı ve 
güvenli bir şekilde monte/demonte 
edilebilmektedir.  

 KOLAY KULLANIM  

TELEPRO-HEIM-48’da sahadaki rölelerden 
gelen 48 adet potansiyel kontaklar cihaz giriş 
uçlarına bağlanarak etkin hale getirilir.  

Bağlantı ve diğer detaylar cihazlarımızla 
sunulan kurulum kılavuzunda ayrıntılı olarak 
verilmiştir. 

 

 KULLANIM ALANLARI  

TELEPRO-HEIM-48,  

 Daha yüksek performans istenen çok 
geniş alan koruma sistemleri için 
TELEPRO® tarafından geliştirilen DX 
gösterge modülleri ve HEEP-3000-
RTU destekli entegre olay kaydedici 
sistem içinde kullanılabilir. 

 SCADA otomasyon sistemleri için 
(SOE) sıralı olay input modülü olarak 
kullanılabilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

HEIM-48 24/48Vdc 110/220Vdc 

Besleme 

Besleme Voltajı  18-72Vdc 65-300Vdc 

Besleme Gücü 5w 

Girişler 

Giriş Sayısı 48 

Giriş Tipi Optik İzoleli, Varistör Korumalı, Ortak dönüş uçlu transiyent filtre 

Giriş Akımı ( Kanal Başına )  Max. 5 mA Max. 5 mA 

Giriş Direnci (min)  20 kΩ 85 kΩ 

Giriş Eşik Voltajı  12V ± %20 65 V ± %20 

Transiyent Voltaj 
IEC 255.4 1.2/50ms 

Ortak Mod: 1kV – Seri Mod: 2kV 

 Tepki Süresi Programlanabilir 3-250ms 
Default : 5 ms 

 Bırakma Süresi Programlanabilir 3-250ms 
Default : 20 ms 

Bağlantı Tipi Vidalı, Geçmeli Tip Klemens 

Kablo Kesiti 12 AWG (2.5 mm) 

Haberleşme 

Haberleşme Portu 2 telli RS485 

Haberleşme Protokolü Modbus RTU 19200,8n1 

Olay Kaydedici 
 

 Olay Kaydedici Var 

HEIM – RTU Entegrasyonu Var 

Kullanıcı Arayüzü 

Işıklı Uyarı Kanallar 48 adet LED,Haberleşme 2 adet LED ve Besleme 2adet LED vasıtasıyla 

Kasa 

Kasa Tipi 1U 19” Rack tipi 

Ölçü(ExBXD) 340x45x192mm (bağlantı L profil boyutları;20x45x56mm, kalınlık;2.2mm) 

Pano Bağlantısı Rack montajlı Tip 

Koruma Sınıfı IP20 

Ağırlık 2384.5 gr 

Çevre Özellikleri 

Çalışma sıcaklığı -20 C – +60 C 

Depolama Sıcaklığı -25 C – +80 C 

Nem 0-95% RH 

Ambalaj 

Ambalaj Tipi Karton Kutu 

Ambalaj Ölçüleri(ExBxD) 496x245x83mm 

Ağırlık 2530gr 

TEKNİK ÖZELLİKLER 



 

DX GÖSTERGE PANELLERİ 

TELEPRO DX çok yönlü, mikroişlemci tabanlı bir gösterge panelidir. Geleneksel ISP Alarm 
Anonsiyatörler’den farklı olarak sinyal girişleri ve röle çıkışları yoktur.  

Sadece 2 telli RS-485 haberleşme portuna sahiptir. 

HEEP-3000 Olay Kaydedici  Anonsiyatör Sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

HEIM-48 Input modülünde toplanan alarm sinyalleri HEEP-3000 Olay Kaydedici ile zaman damgalı 
olarak işlendikten sonra, sinyal kablolarının kumanda panolarına çekilmesine gerek kalmadan, 
ortalama 1000 metre kablo uzaklığında bulanan DX Alarm İndikatörü’ne  2 telli haberleşme 
kablosu üzerinden iletilir. Bu sayede kolay ve ekonomik çözümler sunar. 

 

 

 

 

 

 

 

16, 24, 32 veya 36 Adet HEEP-3000 üzerinden programlanabilir Kırmızı – Yeşil LED’ e sahiptir. 

Ön panelde bulunan RESET – HORN – TEST – ACK butonları ile sinyaller işlenebilir ve HEEP-3000 e 
zaman damgalı olarak iletilir. 

Standart MODBUS – RTU protokolünü destekler 

124adet DX Alarm İndikatör 2 telli haberleşme kablosuna paralel olarak bağlanabilir. 

1000 metreye kadar kablo uzunluğunu destekler. 

 



 

Ürün model tablosu ve teknik özelliklerin karşılaştırması: 

MODEL ISP8-MX ISP8-SX ISP8-NX ISP16-MX ISP16-SX ISP16-NX ISP16-ZX ISP24-MX ISP24-SX ISP32-MX ISP36-MX HEIM-48 DX-8 DX-16 DX-24 DX-32 DX-36 

Model Açıklaması Alarm Anonsiyatör Alarm Anonsiyatör Alarm 
Anonsiyatör 

Alarm Anonsiyatör Alarm Anonsiyatör Alarm 
Anonsiyatör 

Alarm 
Anonsiyatör 

Alarm Anonsiyatör Alarm 
Anonsiyatör 

Alarm Anonsiyatör Alarm Anonsiyatör Input Modülü(SOE 
li) 

Gösterge 
Paneli (Alarm 

Indicator) 

Gösterge Paneli 
(Alarm 

Indicator) 

Gösterge Paneli 
(Alarm Indicator) 

Gösterge Paneli 
(Alarm Indicator) 

Gösterge Paneli 
(Alarm Indicator) 

Giriş/Kanal Sayısı 8 8 8 16 16 16 16 24 24 32 36 48 8 16 24 32 36 

Korna / Zil Rölesi 
1 / 1 

 1 Form A (SPST) 
(NO) 

1 / 1 
 1 Form A (SPST) 

(NO) 

1 / 1 
 1 Form A 

(SPST) (NO) 

1 / 1 
 1 Form A (SPST) 

(NO) 

1 / 1 
 1 Form A (SPST) 

(NO) 

1 / 1 
 1 Form A 

(SPST) (NO) 

1 / 1 
 1 Form A 

(SPST) (NO) 

1 / 1 
 1 Form A (SPST) (NO) 

1 / 1 
 1 Form A (SPST) 

(NO) 

1 / 1 
 1 Form A (SPST) 

(NO) 

1 / 1 
 1 Form A (SPST) 

(NO) 
- - - - - - 

Watchdog / Fault 
Fault     1Form A 

(SPST) (NO) 
Fault     1Form A 

(SPST) (NO) 

Fault  
1Form C 
(SPDT) 

(NO/NC) 

Fault     1Form A 
(SPST) (NO) 

Fault     1Form A 
(SPST) (NO) 

Fault     1Form 
A (SPST) (NO) 

Fault  
1Form C (SPDT) 

(NO/NC) 

Fault 1Form A (SPST) 
(NO) 

Fault  
1Form C (SPDT) 

(NO/NC) 

Fault 1Form A 
(SPST) (NO) 

Fault     1Form A 
(SPST) (NO) - - - - - - 

RS485 Haberleşme Portu + + - + + - - + + + + + + + + + + 

Dahili Olay Hafızası - - - - - - - + - + + + - - - - - 

Olay izleme - - - + - - - + - + + + Ack/Rst Ack/Rst Ack/Rst Ack/Rst Ack/Rst 

Ön Panelden Konf. + + + + + + + + + + + - - - - - - 

Yazılım Üzerinden Konf. + + - + + - - + + + + + + + + + + 

HEEP-3000 Entegrasyon + - - + - - - + - + + + + + + + + 

Tepki Süresi / Bırakma Süresi 
Ayarlanabilir:3-
250ms Default 

5/20ms 

Ayarlanabilir:3-
250ms Default 

5/20ms 
5 / 20ms 

Ayarlanabilir:3-
250ms Default 

5/20ms 

Ayarlanabilir:3-
250ms Default 

5/20ms 
5 / 20ms 5 / 20ms Ayarlanabilir:3-250ms 

Default 5/20ms 5 / 20ms 
Ayarlanabilir:3-
250ms Default 

5/20ms 

Ayarlanabilir:3-
250ms Default 

5/20ms 

Ayarlanabilir:3-
250ms Default 

5/20ms 
          

Işıklı Uyarı 
2 Renk Led  

Kırmızı- Yeşil 
2 Renk Led  

Kırmızı- Yeşil 
2 Renk Led  

Kırmızı- Yeşil 
2 Renk Led  

Kırmızı- Yeşil 
2 Renk Led  

Kırmızı- Yeşil 
2 Renk Led  

Kırmızı- Yeşil 
2 Renk Led  

Kırmızı- Yeşil 

7 Renk RGB Led 
(Kırmızı-Yeşil-Sarı-

Mavi-Mor-Turkuaz-
Beyaz) 

2 Renk Led  
Kırmızı- Yeşil 

7 Renk RGB Led 
(Kırmızı-Yeşil-Sarı-

Mavi-Mor-
Turkuaz-Beyaz) 

7 Renk RGB Led 
(Kırmızı-Yeşil-Sarı-

Mavi-Mor-
Turkuaz-Beyaz) 

Kırmızı-Yeşil-
Turuncu LED lerle 

diyagnostik 

2 Renk Led  
Kırmızı- Yeşil 

2 Renk Led  
Kırmızı- Yeşil 

2 Renk Led  
Kırmızı- Yeşil 

2 Renk Led  
Kırmızı- Yeşil 

2 Renk Led  
Kırmızı- Yeşil 

Sesli Uyarı(Dahili Buzzer) + + + + + + + + + + + - + + + + + 

Koruma(SurgeProtection) + + - + + + - + - + + - - - - - - 

Besleme Voltajı                                   

24V (Min.18-Max. 36Vdc) + + + + + + + + + + + + - - - - - 

48V (Min.36Vdc - Max. 
72Vdc) + + + + + + + + + + + + - - - - - 

110V(Min.80-Max.150Vdc) + + + + + + + + + + + + - - - - - 

220V(Min.165-Max.242Vdc) + + - + + + - + - + + + - - - - - 

Kanal Başına Güç Akımı 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA - - - - - 

Kasa Koruma Sınıfı / 
Yanmazlık IP51 / UL94V0 IP51 / UL94V0 IP51 / - IP51 / UL94V0 IP51 / UL94V0 IP51 / UL94V0 IP51 / - IP51 / UL94V0 IP51 / - IP51 / UL94V0 IP51 / UL94V0 IP20 IP51 / 

UL94V0 IP51 / UL94V0 IP51 / UL94V0 IP51 / UL94V0 IP51 / UL94V0 

Çalışma Sıcaklığı -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C -20C - +55C 

Kasa Panel Tip Ölçüleri 96x96x75 mm 96x96x75 mm 96x96x75 
mm 

144x144x77mm 144x144x77mm 144x144x77mm 144x144x57mm 288x144x82,5mm 144x144x57mm 288x144x82,5 mm 288x144x82,5mm 340x45x192mm 96x96x75 
mm 

144x144x77mm 288x144x82,5 
mm 

288x144x82,5mm 288x144x82,5mm 

Çıkarılabilir Sinyal Etiketi + + + + + + + + + + + - + + + + + 

Ağırlık 300 gr 300 gr 300 gr 585 gr 585 gr 585 gr 443,5 gr 1170 gr 750 gr 1200 gr 1200 gr 2384,5 gr 300 gr 585 gr 1170 gr 1200 gr 1200 gr 

Bağlantı 
Vidalı Tip Klemens Vidalı Tip Klemens 

Vidalı Tip 
Klemens Vidalı Tip Klemens Vidalı Tip Klemens 

Vidalı Tip 
Klemens 

Vidalı Tip 
Klemens Vidalı Tip Klemens 

Vidalı Tip 
Klemens Vidalı Tip Klemens Vidalı Tip Klemens Vidalı Tip Klemens 

Vidalı Tip 
Klemens 

Vidalı Tip 
Klemens Vidalı Tip Klemens Vidalı Tip Klemens Vidalı Tip Klemens 

Butonlar Test- Reset Horn - 
Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

Test- Reset 
Horn - Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

Test- Reset 
Horn - Ack 

Test- Reset 
Horn - Ack Test- Reset Horn - Ack 

Test- Reset Horn 
- Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

- Test- Reset 
Horn - Ack 

Test- Reset 
Horn - Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

Test- Reset Horn - 
Ack 

  



 

HEEP-3000 OLAY KAYDEDİCİ RTU 

Yeni HEEP-3000 Model Olay kaydedici sistem RTU, Elektrik şebekelerinde Elektrik üretiminden, 
iletimine ve iletiminden dağıtımına kadar olan tüm elektrik tesislerinde en gelişmiş izleme, alarm 
haber verme, olay kaydetme imkânı sağlarken, bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda arızanın 
kolaylıkla bulunmasına yardımcı olur.Bu sistemin yüksek hızlı giriş modülleri, Anonsiyatörler ve 
RTU ekipmanları sayesinde operatör işletmede olan çok hızlı değişimlerden çok çabuk olarak lokal 
HMI (Scada) dan veya uzaktaki bir PC den ve görsel alarm Anonsiyatörlerden haberdar olacaktır. 

RTU içinde, PC ile bağlantının kesilmesinde istifade edilecek, 30.000 adet olay kayıt edilirken, 
Anonsiyatörler ile RTU arasındaki haberleşmenin kopması ihtimaline karşı alarm 
Anonsiyatörlerimiz aynı anda 1.000 adet olayı kendi hafızasında tutmaktadır. Alarm 
Anonsiyatörlerin, windows işletim sistemi üzerinde koşan kullanıcı dostu ISPSİM™ yazılımıyla 
kanalların her birinin korna ve zil atamaları kolaylıkla yapılır. 

ISPOPERA™ yazılımıyla uzaktan izleme ve raporlama yapmak artık çok kolaylaşmıştır. Bu yazılım 
sayesinde operatör kolaylıkla anlaşılabilir olay kayıt bilgilerine ve her bir girişin (anonsiyatör 
kanalının) durumuna erişmektedir. 

Komple sistem, input modülleri veya Anonsiyatörler, RTU, DX gösterge panellerinden ve klavye, 
Mouse, yazıcı,LCD ekran vb çevre birimlerden oluşmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 GENEL ÖZELLİKLER 

Kapsamlı, kaliteli ve en ekonomik olay 
kaydedicili RTU modeli. 

Yüksek performanslı mikroişlemci 
kontrolünü içermektedir.  

SCADA ve kontrol uygulamalarında yüksek 
performans ve ekonomik çözümler sağlar. 

Rack tipi, 19”, 1U kompakt tasarımı sayesinde 
panoya kolaylıkla monte edilebilir, 

 

 

 

 

124 adet HEIM veya 36kanallı anonsiyatöre 
bağlanabilme kapasitesi, 

Tüm girişleri tamamen izoledir. Optik 
kuplörler ve gürültü filtreleme yazılımı ile 
korunurlar  

Geniş sıcaklık aralığında çalışabilme kabiliyeti, 

Sistem saati ve tampon bellek için dahili uzun 
ömürlü batarya, 

Ön paneldeki 2 adet buton vasıtası ile manuel 
re-start imkanı 

1ms çözünürlük 

Besleme girişi 110/220VDC (opsiyonel 
24/48VDC) 

 

 YAZILIMSAL ÖZELLİKLER 

RTU-PC bağlantısı kopması durumu için 
kullanılmak üzere 30.000 olayı kendi 
hafızasına kayıt edebilir, 

5.000 Sinyal Desteği 

Merkezler Arası 1msn çözünürlükle GPS 
üzerinden IRIG-B zaman formatında gerçek 
zaman senkronizasyonu yapabilme, 

Ön paneldeki USB portu üzerinden 
ISPConfig™ ile ünite kolayca konfigüre 
edilebilir. 

izleme ve analiz amaçlı raporlama imkanı 
(ISPOpera™ Yazı-lımı İle IP Tabanlı Uzaktan 
İzleme )10 farklı bilgisayardan aynı anda 
izleme ve kontrol yapma imkanı. İlave olarak 
1adet HTML bilgi ekranı. 

 

 

 

 DONANIMSAL ÖZELLİKLER 

Dahili izole Centronix Printer Portu 

Ön Panelde 4 buton ve LCD (2×20) Ekran ile 
cihaz içindeki konfigürasyonlar kontrol 
edilebilir (IP Ayarları, Test Seçenekleri, 
gerçek zaman etiketi, cihaz status bilgileri 
vb..) 

Diyagnostik amaçlı 24adt LED gösterimi 

2 Adet programlanabilir / 1 Adet sabit (Fault) 
Röle Çıkışı 

4adet izole RS485 ve 2adet izole “RS485 / 
RS232” çıkışları 

1adet izole USB portu,  

1adet 10/100 Ethernet Portu  

1adet IRIG-B için özel BNC konnektör girişi 

Modbus RTU ve Modbus TCP Protokol 
Desteği 



 

Sistem Konfigürasyon Ve İzleme Yazılımları 

 ISPsim  Yazılımı  

ISPSİM™ yazılımı ile; röle seçimi 
(Korna - Zil), tepkime ve bırakma 
süreleri ile ModbusID ayarları 
gerçekleştirilebilir. Modellere 
göre (24 Kanal ve Üstü) opsiyonel 
olarak ISA18.1 Sequence Code M 
(Manuel RESET) kodu 
sunulmaktadır. Cihaz Firmware 
güncellemeleri de ISPSİM™ 
yazılımı ile yapılmaktadır. Ayrıca 
yüklü olan konfigürasyon 
üzerinden cihazın çalışması da 
simüle edilebilmektedir. Korna ve 
Zil çıkışlarının aktif veya pasif 
olarak belirlenmesine de yardımcı 
olur. Sanal arıza sinyalleri 
oluşturularak cihazın tepkileri ve 
çalışması gözlemlenebilir. 
 

 ISPOPERA YAZILIMI 

ISPopera™ yazılımı ile; HEEP-3000 
RTU üzerinden olay kayıtlarının 
uzaktan izlenmesi 10 ADET 
(ISPopera™  veya SCADA) 
kullanıcıya kadar 
yapılabilmektedir. HEEP-3000 
yapılandırmasında belirlenen 
Station ID ve IP adresinin 
ISPopera™  ‘ye aktarılması yeterli 
olacaktır. Yazılım size kapsamlı 
izleme seçenekleri sunacaktır. 
İstasyonlar arası seçim, olay ayırt 
ederek izleme (ACK,SET,CLEAR), 
Modül bazında izleme gibi 
başlıca ayrıcalıkları 
bulunmaktadır. 
ISPopera™yazılımı kurulan bilgisayar üzerinden anlık ya da istenildiği anda olay çıktıları 
alınabilmektedir. 

İstasyonlar arası GPS zaman senkronizasyonu ile gerçek zamanlı olay kayıt imkânı sunar. Kayıtlar 
merkez istasyonda SERVER yardımıyla depolanabilir. 1 msn çözünürlükte olay kaydetme imkânı ile 
eşsiz ve kusursuz bir çözüm sunar.  



 

 

 

 HEIM-48 Dijital İnput Modülleriyle gerçekleştirilen 

HEIM-48 Input modülünde toplanan alarm sinyalleri HEEP-3000 Olay Kaydedici ile zaman 
damgalı olarak işlendikten sonra, sinyal kablolarının kumanda panolarına çekilmesine 
gerek kalmadan, ortalama 1000 metre kablo uzaklığında bulanan DX Alarm İndikatörü’ne  2 
telli haberleşme kablosu üzerinden iletilir. Bu sayede hem pratik ve hem de ekonomik 
çözümler sunulmuş olur 

Sahadaki her sinyalin durumunun gösterge panelinde gösterilmesi talep edilmediği ancak 
kayıtlarının tutulması gerektiği durumlarda bu çözüm uygulanmaktadır. Prensip itibari ile 
HEIM-48 Input modülü ile sahadaki tüm sinyaller toplanıp HEEP-3000 Vasıtasıyla kayıt 
altına alınır. Operatör yansıtmak istediği sinyalleri, HEEP-3000 konfigürasyon yazılımı 
(ISPSİM™) ile HEIM-48 ve DX alarm indikatörleri arasında uygun kanal atamaları yaparak 
yansıtabilir. Aşağıda örnek bir bağlantı şeması görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UUzzaakkttaann  MMeerrkkeezz  İİzzlleemmee  vvee  OOllaayy  KKaayyddeettmmee  



 

 Alarm Anonsiyatörlerle gerçekleştirilen 

Bir önceki opsiyona göre DX Alarm indikatörleri ve HEIM-48 Input modülleri yerine yalnızca 
ISP Alarm Anonsiyatörleri ve HEEP-3000 RTU kullanılarak sistem tasarlanabilir. 

Bu sistemde izlenmek istenilen sinyaller ISP Alarm anonsiyatörlerine girilerek Alarmlar sesli 
ve görsel olarak direkt olarak alınmaya başlamaktadır. 2 telli RS485 fiziksel ortam 
üzerinden ISP Alarm Anonsiyatör üzerindeki tüm bilgi ve olaylar kolaylıkla HEEP-3000 RTU 
ya aktarılabilir. 

Bu çözüm genellikle daha az sinyal kontrol ve izleme gerektiren yerlerde veya sinyallerin 
tamamının önem arz ettiği merkezlerde güvenle kullanılabilir. 

HEEP-3000 RTU kontrolü altındaki tüm anonsiyatörlere kendi konfigürasyon programı 
(ISPSİM™) ile istenilen düzenleme ve yapılandırmaları cihazın yanına gitmeksizin yükleme 
ve izleme imkanı sunar. 
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