
 

 



 

HEEP-3000 MODEL EVENT RECORDING SYSTEM- RTU 

New HEEP-3000 Model event recording system 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, 10.000 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISP ALARM ANONSİYATÖRLER 

• Entegre sisteme uyumlu 
• Yazılım, donanım ve 

fiziki açılardan özgün 
yapılarda. 8,16,24,32 ve 
36 sinyal girişli 

• 2renkli veya 
7renkli(RGB) LED 
aydınlatma teknolojisi 

• Opsiyonel haberleşme 
ve olay kaydetme 

• Elektromanyetik gürültü 
altında güvenle çalışma 

• ISPsim yazılımıyla kolay programlama 
• 3adet kuru kontak röle çıkışı 
• 1adet izoleli RS485 portu ve Modbus 

RTU protokol desteği ile SCADA ve 
olay kaydedici sistemlere kolaylıkla 
adapte edilebilir. 

• 1ms çözünürlükte zaman damgalı 
sıralı olay kaydetme ve yazılım 
destekli raporlama özellikleriyle geniş 
alan izleme/koruma sistemleri için 
ideal. 

• 1-1920 kanal sayısında paralel 
çalışabilen anonsiyatörlerde bütün 
olay kayıtları tek merkezden IP 
tabanlı internet bağlantısı ile anlık 
olarak izlenebilir. 

DX SERİSİ 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 Adet HEEP-3000 üzerinden 
programlanabilir Kırmızı – Yeşil LED e 
sahiptir. 

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

• Standart MODBUS – RTU 
protokolünü destekler 

• 496 adet kanala kadar DX Alarm 
İndikatör 2 telli haberleşme 
kablosuna paralel olarak bağlanabilir. 

• 1000 metreye kadar kablo 
uzunluğunu destekler. 
 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER 

 

 



 

HEIM-48 INPUT MODÜLLERİ 

• 2.000 Olay 
Hafızası 

• 48 Sinyal 
Girişi 

• RS485 Haberleşme Portu 
• 19″ 1U Rack Tipi Kompakt Tasarım 
• Programlanabilir 3-250ms Tepki Süresi 
• Farklı Gerilim Seviyelerinde Çalışabilme 
• Sıcaklık, Kısa Devre, Aşırı Akım/Gerilim Koruması 

HEEP-3000 OLAY KAYDEDİCİ-RTU 

Genel Özellikler; 

• 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) 

 

 

 

 

 

 

Yazılımsal Özellikler; 

• RTU-PC bağlantısı kopması durumu 
için kullanılmak üzere 10.000 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. 

• Eşsiz bir IP tabanlı yazılımla, olayları 
kolayca 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. 



 

Donanımsal Özellikler; 

• 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 

 

SİSTEM KONFİGÜRASYON VE İZLEME YAZILIMLARI 

ISPSİM  YAZILIMI  

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.

 

UZAKTAN MERKEZ İZLEME VE OLAY KAYDETMEÇÖZÜMLERİMİZ 

a) 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 kolay ve ekonomik çözümler sunar.  

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 DX indikatöre 
yansıtabilir. Aşağıda örnek bir bağlantı şeması görülmektedir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Alarm Anonsiyatörlerle gerçekleştirilen; 

Bir önceki opsiyona göre DX Alarm indikatörleri ve HEIM-48 İnput modülleri yerine yalnızca ISP 
Alarm Anonsiyatörleri ve HEEP-3000 RTU kullanılarak sistem tasarlanabilir. 
 
Bu sistemde izlenmek istenilen sinyaller ISP Alarm anonsiyatörlerine girilerek Alarm çıktıları 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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