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Principais características  
 

 Processador ARM de 32 bits 

 Serial RS232 até 115.2kbps 

 Serial RS485 até 1.25Mbps 

 Porta óptica NBR14522 

 Modo teste de intensidade 
do sinal GPRS 

 BEEP sonoro 

 LED’s inteligentes de status 

 

 

www.hdeletro.com.br  
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1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O modem GPRS da HD ELETRO é um equipamento que permite transportar de forma 
transparente dados entre um sistema de supervisão e controle e um equipamento em campo através 
da rede celular, podendo sendo ser utilizado nas mais diversas aplicações, como tele controle de 
equipamentos, comunicação com medidores de energia elétrica (inclusive através da porta óptica), 
etc. 

 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Tensão de alimentação 10 VCC a 14 VCC 

Consumo 150 mA 

Conector dos sinais DB9 macho 

Velocidade RS232 110 bps a 115.200 bps 

Velocidade RS485 110 bps a 1.250.000 bps 

Entrada sensor (opcional) Tipo coletor aberto 

Fonte 12V/1A Fonte BIVOLT, 90 VAC a 240 VAC 

BEEP sonoro  

Diagnóstico de qualidade do sinal GPRS  

3 IDENTIFICANDO SEU PRODUTO 

O kit GPRS é composto dos seguintes itens: 

Modem GPRS Antena Fonte 12V – BIVOLT DB9 TESTE 
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Através do número de série indicado no topo do equipamento é possível identificar o modelo 
exato do modem GPRS, o número vem no seguinte formato: 

XXVV.MMAA-NNNN 

 XX = Código do produto 
o MS = Modem GPRS serial (modelo padrão) 
o MO = Modem GPRS óptico 

 VV = Versão de hardware 

 MM = Mês de fabricação 

 AA = Ano de fabricação 

 NNNN = Código sequencial de produção 

4 LEDS INDICADORES 

 Cor Função Descrição 

 Vermelho Alimentação Indica que o equipamento está energizado. 

 Amarelo Servidor Indica acesso à internet e conexão com o servidor 
Apagado = sem internet 
Piscando = com internet, mas sem conexão com servidor 
Ligado = internet e servidor OK 
Pulso-OFF = Dados recebidos do servidor 

 Verde Serial Status da comunicação com a porta serial 
Piscando = modem ainda não recebeu dados pela porta serial 
Ligado = modem já recebeu dados pela porta serial 
Pulso-OFF = Dados recebidos na porta serial 

5 INTERFACE SERIAL 

O equipamento possui interface de comunicação através de um conector serial macho. 

 

PINO DIREÇÃO FUNÇÃO 

1 BIDIR D- 

2 ENTRADA RX 

3 SAIDA TX 

4 POWER 5V 

5 POWER GND 

6 BIDIR D+ 

7 SAIDA RTS 

8 ENTRADA CTS 

9 - NC 
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6 TESTE DE QUALIDADE DE SINAL 

Uma facilidade disponível no modem GPRS da HD ELETRO que proporciona grande ajuda no 
momento de instalação do equipamento IN LOCO é a capacidade de indicar o nível do sinal GPRS 
através do BEEP sonoro interno. 

Para ativar o modo de teste do sinal GPRS: 

 Desligue o equipamento; 

 Engate no equipamento o conector “DB9 TESTE” recebido com o kit; 

 Ligue o equipamento; 

 Aguarde até a indicação sonora; 

 Conte a quantidade de bipes; 

 A indicação varia entre 1 e 10 contagens, sendo 1=10% e 10=100%; 

 O equipamento faz uma nova indicação após 5s; 

 Mova a antena de posição até encontrar o local com melhor sinal; 

 O equipamento permanece em modo teste até ser desligado; 

O nível de sinal pode ser classificado como: 

Nível Contagem Qualidade 

10% a 30% 1 a 3 Péssimo 

40% a 50% 4 a 5 Regular 

60% a 70% 6 a 7 Bom 

80% a 100% 8 a 10 Excelente 

Recomenda-se no mínimo um nível de sinal tipo “regular”, um sinal tipo “péssimo” pode 
acarretar em diversos problemas de comunicação com o servidor, acesso à rede GPRS, latência nos 
dados e perda de pacotes. 

7 CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

A configuração é feita via RS232, conectando o equipamento ao computador utilizando um 
cabo de configuração (cabo cruzado) e através do software de configuração que pode ser baixado no 
site www.hdeletro.com.br, segue abaixo o esquema do cabo de configuração1.  

 

                                                      

1 O cabo de configuração pode ser adquirido separadamente. 

http://www.hdeletro.com.br/
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Para configurar o equipamento é importante lembrar que o mesmo deve estar desligado 
antes de utilizar o software de configuração, pois ao liga-lo, ele irá iniciar o seu “trabalho” de se 
conectar à internet e abrir a conexão ao servidor, portanto: 

 Primeiro desligue o equipamento; 

 Abra o software; 

 Escolha a porta serial2; 

 Clique em conectar; 

 Ligue o equipamento. 

   

A configuração básica do equipamento consiste nos seguintes ajustes 

 Server IP/DNS: endereço do servidor ao qual o equipamento irá se conectar, pode ser 
um IP ou um DNS; 

 Server PORT: porta destino; 

 

8 PORTA ÓPTICA 

O modem GPRS da HD ELETRO, em sua versão óptica, é capaz de realizar a comunicação com 
medidores de energia elétrica segundo padrão NBR14522 mono ponto via porta óptica utilizando um 
cabo apropriado vendido separadamente. 

 

 

                                                      

2 ATENÇÃO: Caso não apareça nenhuma opção na lista de porta serial, execute o software como administrador. 
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9 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Para que o equipamento funcione corretamente é necessário que ele esteja configurado 
adequadamente, com SIM CARD instalado, etc., para facilitar a identificação dos problemas listamos 
abaixo uma série casos e suas possíveis soluções. 

9.1 LED vermelho não liga 

Verifique se a fonte de alimentação está conectada a uma rede elétrica energizada, se possível 
utilize um multímetro para verificar se a fonte está entregando 12V. 

9.2 LED amarelo não pisca 

O LED amarelo piscando significa que o equipamento conseguiu se conectar à internet, caso 
isso não aconteça, ou seja, ele sempre fique “desligado” verifique o seguinte: 

 Reinicie o equipamento; 

 Verifique se o SIM CARD foi instalado no equipamento; 

 Limpe os contatos do SIM CARD e insira novamente; 

 Se for um SIM CARD pré-pago verifique se o mesmo possui crédito suficiente; 

 Se for um SIM CARD de conta, certifique-se de que o mesmo está ativado; 

 Execute o teste de qualidade de sinal GPRS para verificar a cobertura da operadora; 

 Utilize o teste de sinal para posicionar antena em um local com melhor sinal; 

 Use o SIM CARD em um aparelho celular e tente acessar a internet com ele; 

9.3 LED amarelo não para de piscar 

Quando o LED amarelo está piscando significa que o equipamento conseguiu acesso à 
internet, mas ainda não conseguiu se conectar ao servidor, após conexão com sucesso o LED deverá 
ficar ligado, caso ele continue piscando verifique o seguinte: 

 Verifique se o endereço do servidor e a porta foram configuradas corretamente no 
equipamento; 

 Certifique-se de que o servidor está ligado e pronto para receber a conexão; 

 Para usuário mais avançados, fica a dica de verificar problemas como firewall no 
servidor, firewall do roteador, redirecionamento de portas (NAT) no roteador; 

9.4 Instabilidade de conexão com o servidor 

A qualidade do sinal GPRS (de acordo com a operador escolhida) no local é o fator decisivo 
para garantir a estabilidade da conexão com o servidor, um baixo sinal afeta drasticamente no bom 
funcionamento do equipamento, fazendo com que conexão permaneça ativa apenas por alguns 
minutos e as vezes apenas ema alguns momentos do dia. 

A qualidade do sinal pode variar muito entre uma operadora e outra e em alguns casos 
mesmo uma operadora com um sinal “menor” pode ter maior estabilidade na conexão, pois fatores 
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como “sobrecarga” na rede da operadora podem influenciar, por isso é importante testar outras 
operadoras em alguns casos, vale lembrar também que em dias de chuva o sinal pode ficar ainda 
pior. 

9.5 Latência na comunicação 

A transmissão de dados via rede GPRS (tecnologia 2G), seja servidor para o equipamento 
quanto equipamento para o servidor, costuma ficar na faixa de 1s a 2s, uma latência muito alta 
quando comparado a outros meios como ethernet, mas é o valor padrão para a rede GPRS. 

Um ponto importante é que esporadicamente (cerca de 1% dos pacotes) a latência passa dos 
30s podendo chegar até 120s, atrasos acima deste valor são incomuns, e o servidor pode considerar 
como perda de pacote. 

É muito importante durante o uso de equipamentos GPRS estar ciente desta latência, para 
evitar e tratar problemas como timeout de comunicação com sistemas de supervisão de controle por 
exemplo. 


