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1. Giới thiệu chung 

1.1 Tổng quan  

 

RMR TurboJet là modem thu thập số liệu đo đếm điện năng của công tơ từ xa 

qua mạng GPRS/3G/4G nhằm tận dụng các ưu thế của hạ tầng mạng viễn thông di 

động hiện nay. 

Thiết bị được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau: 

✓ TCVN 7189:2009: Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số vô 

tuyến - Giới hạn và phương pháp đo. 

✓ TCVN 5699-1:2010: Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An 

toàn-Phần 1: Yêu cầu chung 

✓ IEC 60695-2-11: Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chống cháy. 

✓ QCVN 86:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện 

từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. 

✓ QCVN 117:2020/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu 

cuối thông tin di động mặt đất - phần truy nhập vô tuyến. 

✓ Quyết định 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017: Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ 

điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam. 

✓ Tiêu chuẩn về an toàn cho thiết bị CNTT theo TCVN 7326-1:2003 (IEC 

60950-1:2001). 

Thiết bị có những đặc trưng sau: 

✓ Hỗ trợ các công nghệ mạng LTE/HSDPA/WCDMA/GPRS/EDGE 

(module CPC-Cellular). Tương thích với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ 

viễn thông tại Việt Nam. 
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✓ Modem có khả năng tự động nhận diện các chủng loại công tơ: Elster, 

Shenzhen Star, Landis&Gyr, Genius, GELEX DLMS, GELEX 103, CPC-

EMEC, Hữu Hồng, VINASINO, PSmart, LSIS) và hỗ trợ chế độ tự động 

đẩy dữ liệu (chế độ PUSH) về server (HES) theo thiết lập của người dùng, 

có khả năng lập trình để mở rộng nhận diện các chủng loại công tơ mới. 

✓ Phù hợp với các chuẩn giao tiếp công tơ: RS232, RS485, RS422. 

✓ Có công cụ hỗ trợ cài đặt, cập nhập firmware từ xa và tại chỗ (bao gồm 

bản quyền phần mềm vĩnh viễn). 

✓ Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt, vận hành. 

1.2 Đặc điểm kỹ thuật 

Thông số kỹ thuật của Modem RMR Turbojet (phiên bản 4G) như sau: 

STT Thông số 

I. Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm 

I.1 
TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003 hoặc tương đương (Tiêu chuẩn về tương 

thích điện từ) 

I.2 
TCVN 5699-1:2010, TCVN 9900-2-11(IEC 60695-2-11) hoặc tương đương (Tiêu 

chuẩn về an toàn điện, khả năng chịu nhiệt chống cháy) 

I.3 Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 

I.4 
Tiêu chuẩn về an toàn cho thiết bị CNTT theo TCVN 7326-1:2003 (IEC 60950-

1:2001). 

II. Mô tả 

II.1 Mô tả  chung 

II.1.1 
Modem có chức năng kết nối với công tơ điện tử thông qua cổng giao tiếp UART 

hoặc RS232 hoặc RS485 và truyền tín hiệu về server thông qua mạng di động 

II.1.2 Modem có thể ở dạng tách rời gắn bên ngoài hoặc tích hợp sẵn trong vỏ công tơ 

II.2 Thông số kỹ thuật 

II.2.1 

- Mạng hoạt động: 

+ Có khả năng hoạt động linh hoạt ở các mạng GPRS, 3G và 4G (module CPC-

Cellular). 

+ Chip truyền thông đáp ứng: 

• Phiên bản quốc tế được sử dụng thương mại ở Việt Nam. 

• Tương thích với mạng thông tin di động tại Việt Nam. 

• Hỗ trợ thay đổi kết nối mạng đến điểm kết nối (APN). 

II.2.2 - Khe cắm SIM: Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 
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và 3V UICCs. 

II.2.3 

- Chỉ thị trạng thái vận hành: Modem có các đèn chỉ thị trạng thái sau: 

+ Đèn chỉ thị trạng thái nguồn điện: Power (màu đỏ) 

+ Đèn chỉ thị trạng thái kết nối mạng: Network (màu đỏ) 

+ Đèn chỉ thị trạng thái kết nối công tơ: Meter (màu xanh / màu đỏ) 

+ Đèn chỉ thị trạng thái kết nối HES: Network (màu xanh) 

II.2.4 Công suất tiêu thụ : Công suất tiêu thụ tối đa 2W và 5VA 

II.2.5 
Giao tiếp thông tin với công tơ: Modem được thiết kế để gắn ngoài thân công tơ 

kết nối qua cổng RS232 hoặc RS485 

II.2.6 Cách điện cấp bảo vệ 2. 

II.2.7 

- Điều kiện khí hậu:  

+ Độ ẩm tương đối:  

• Trung bình năm: <70%. 

• 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95%. 

• Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%. 

+ Nhiệt độ môi trường: từ 00C đến 700C 

II.2.8 

- Nguồn điện cấp cho modem lấy từ nguồn điện cấp cho công tơ qua bộ chuyển 

đổi nguồn điện AC thành DC. Bộ chuyển đổi nguồn điện tích hợp sẵn trong 

modem, làm việc với điện áp và tần số như sau: 

+ Điện áp: 

• 220V ± 15% đối với phiên bản modem gắn với công tơ đo đếm ở cấp điện áp hạ 

thế. 

• 58V ± 15% đối với phiên bản modem gắn với công tơ đo đếm ở cấp điện áp cao 

thế hoặc trung thế. 

+ Tần số: 50Hz ± 1Hz. 

- Đối với phiên bản Modem RMR Turbojet Slot: Sử dụng bộ chuyển đổi nguồn 

điện AC thành DC tích hợp sẵn bên trong công tơ. 

II.2.9 
Khi mất kết nối với HES: Modem có khả năng vận hành độc lập và lưu trữ dữ liệu 

ít nhất 48 giờ với tần suất lấy mẫu 30 phút/lần. 

II.2.10 
Có công cụ hỗ trợ cập nhập firmware từ xa và tại chỗ (bao gồm bản quyền phần 

mềm vĩnh viễn). 

II.2.11 

Modem có khả năng tự động nhận diện các chủng loại công tơ: Elster, Shenzhen 

Star, Landis&Gyr, Genius, GELEX DLMS, GELEX 103, CPC-EMEC, Hữu 

Hồng, VINASINO, PSmart, LSIS) và hỗ trợ chế độ tự động đẩy dữ liệu (chế độ 

PUSH) về server (HES) theo thiết lập của người dùng, có khả năng lập trình để 
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mở rộng nhận diện các chủng loại công tơ mới. 

II.2.12 
Modem có trang bị/hỗ trợ đồng hồ thời gian thực để có thông tin nhãn thời gian 

khi gửi cảnh báo mất điện tức thời. 

II.2.13 Modem có tính năng kết nối tự động (reconnect) khi có điện trở lại. 

II.2.14 
Modem hỗ trợ việc gửi gói tin heartbeat định kỳ theo thiết lập của người dùng để 

báo tình trạng kết nối của modem với server. 

II.2.15 
Modem có khả năng hoạt động ở hai chế độ truyền dữ liệu: đẩy dữ liệu (push 

data) và kéo dữ liệu (pull data). 

II.2.16 
Khi nguồn điện cấp cho công tơ bị mất, modem có khả năng duy trì hoạt động 

bình thường trong vòng 05 phút kể từ khi mất nguồn điện cấp. 

II.2.17 

- Modem có chức năng tự động gửi cảnh báo về server trong vòng 03 phút ngay 

sau khi mất nguồn điện cấp và có nguồn điện cấp trở lại. 

- Modem có khả năng thu thập dữ liệu biểu đồ phụ tải của công tơ (các dữ liệu 

biểu đồ phụ tải mà công tơ lưu trữ trong bộ nhớ).  

- Modem có khả năng tự động cài đặt lại lịch thu thập dữ liệu chốt hóa đơn khi 

không thu thập được dữ liệu công tơ vào đầu mỗi tháng bằng việc kiểm tra OBIS 

thông tin thời gian chốt hóa đơn lần gần nhất trên công tơ.  

- Modem có khả năng tùy biến, mở rộng tính năng để tích hợp với HES. 

IV. Phụ kiện 

IV.1 
- Dây cáp kết nối modem với công tơ (theo chủng loại công tơ bên mua yêu cầu). 

- Anten Cellular 

VI. Giao thức truyền dữ liệu 

VI.1 
Tuân thủ theo yêu cầu tại mục “IV. GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU” tại văn 

bản số 5991/EVN-KD ngày 04/09/2020 

VII. Kích thước 

VII.1 RMR Turbojet: 150 x 76 x 39 mm 

VII.2 RMR Turbojet slot: 99 x 65 x 27 mm 
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2. Các thành phần của modem 

 

Mặt trên  

Mặt dưới 

3. Hướng dẫn lắp đặt  

         Thực hiện lắp đặt Modem RMR Turbojet theo thứ tự hướng dẫn sau: 

- Bước 1: Hướng dẫn lắp Sim vào Modem.  

- Bước 2: Hướng dẫn kết nối Anten Cellular. 

- Bước 3: Hướng dẫn kết nối cáp giao tiếp giữa Modem và công tơ điện tử. 

- Bước 4: Hướng dẫn cấp nguồn cho Modem. 

- Bước 5: Hướng dẫn nhận biết đèn hiển thị trên Modem. 

3.1 Hướng dẫn lắp Sim vào Modem 

➢ Vị trí chứa khay lắp Sim nằm ở mặt bên của Modem RMR Turbojet. 

 

 
 

 

 

Vị trí bắt vít cố định 

Modem vào tủ điện hoặc 

hộp bảo vệ 

Vị trí Khay Sim 



 

RMRv02.01.23 Trang 8/12 

Tài liệu kỹ thuật Modem thu thập dữ liệu từ xa RMR Turbojet (4G) 

          
- Tiến hành ấn vào lẫy đẩy Sim để khay sim được đẩy ra 

- Lắp Sim vào theo đúng chiều hướng dẫn 

3.2 Hướng dẫn kết nối Anten 

 
➢ Vặn chặt đầu kết nối của Anten Cellular vào vị trí Jack Anten trên modem 

RMR Turbojet. 

➢ Để Anten tại vị trí thông thoáng, đối với modem lắp đặt trong tủ bảo vệ phải đưa 

Anten ra ngoài. 

3.3 Hướng dẫn kết nối cáp giao tiếp giữa Modem và công tơ điện tử. 

➢ Vị trí kết nối cáp giao tiếp trên Modem là cổng RJ45 có kí hiệu: Metter (kết nối 

với công tơ qua giao tiếp RS485/RS422) và Config (Kết nối với công tơ qua giao 

tiếp RS232) trên nhãn. 

 

Vị trí kết nối 

Anten Cellular và 

Modem 

Hướng lắp Sim 

Lẫy đẩy lấy Sim 

Cổng Config: có chức 

năng cấu hình Modem 

hoặc giao tiếp với công tơ 

qua đường RS232 

Cổng Meter: có chức 

năng giao tiếp với công tơ 

qua đường RS485/RS422 
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➢ Các loại cáp giao tiếp của Modem RMR Turbojet và công tơ điện tử 
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3.4 Hướng dẫn cấp nguồn cho Modem 

➢ Dây nguồn đen của Modem là dây trung tính, dây nguồn xanh dương là dây 

pha. 

 

  
 

➢ Khi cần khởi động lại Modem, tiến hành nhấn nút restart như mô tả. 

 

3.5 Hướng dẫn nhận biết đèn chỉ thị trên Modem. 

➢ Trên Modem có 03 Led hiển thị:  

+ Led Power: Hiển thị trạng thái nguồn hoạt động của Modem, khi được cấp đủ 

nguồn Led Power sẽ sáng màu đỏ liên tục. 

+ Led Network: Hiển thị trạng thái xác thực mạng và xin cấp địa chỉ IP. Khi xác 

thực mạng và xin cấp địa chỉ IP thành công, Led Network sẽ nháy màu đỏ, khi 

kết nối được với Server (HES) Led Network sẽ nháy màu xanh. 

+ Led Meter: Hiển thị trạng thái kết nối với Công tơ với Modem.  

 

  

Dây Pha (xanh) 

Dây trung 

tính (đen) 

Nút Restart để khởi động 

lại Modem 
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