
O sensor ótico REDZ KMK118 é projetado 
de acordo com a norma IEC 62056-21 e é 
compatível com todas as marcas e tipos de 
contadores aprovados IEC. O sensor dispõe 
de uma conexão Bluetooth wireless, portanto 
pode ser utilizado facilmente com Todos 
os dispositivos que tenham um sistema 
operacional Androis ou Windows e que 
suportem uma conexão Bluetooth. 
Trata-se do primeiro sensor Bluetooth que 
detecta um protocolo IEC62056-21 ou DLMS/
COSEM e aplica automaticamente as conversões 
em baus, Para que o usuário não tenha que 
inserir códigos especiais no software.
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INTELIGENTE 
SENSOR 

ÓTICO 
BLUETOOTH

DETECÇAO 
AUTOMATICA 

DO PROTOCOLO

SENSOR 
ÓTICO 
BLUETOOTH
SENSOR ÓTICO WIRELESS DE 
DETECÇAO AUTOMATICA DO 
PROTOCOLO

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Diâmetro: 32 mm Material da estrutura 
e da tampa traseira: ABS 

Profundidade: ~ 21 mm

Altura: ~ 57 mm Componentes 
transparentes: Policarbonato transparente

Força magnética: N36 Peso: ~ 70 gr

FACKEL

LED da tocha: LED Branco de 3mm

ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR

Norma: IEC 62056-21 (ex IEC 1107) Tensão de 
funcionamento: 

3,3 V (Bateria recarregável 
alimentada por micro USB)

Velocidade de 
comunicação dos 
dados: 

max 19200 baud
Comprimento de onda: ~ 900 nm
Sensibilidade do 
Receptor:

Programaticamente alterável no 
modo de comando

ESPECIFICAÇÕES DO BLUETOOTH

Norma: Ver. 2.0 + conformidade EDR, Máx. 4 
dBm (Classe 2) LEDs

Alimentação, Carregamento, 
ligação BT, Transmissão /
Recepção de dados

Modo de 
funcionamento:

• Detecção automática IEC 62056-21,
• Detecção automática DLMS / Cosem,
• 9600 baud 7E1 fixo,
• 9600 baud 8N1 fixo,
• Modo de Comando etc, Modos de operação 

podem ser alterados instantaneamente 
por upload de firmware facilmente via 
conexão Bluetooth.

Batería:

Alimentada por batería 
recargable de 600 mAh. La 
batería puede cargarse con 
conector Micro USB.

Autonomia: > 24 horas Distância de 
funcionamento: Máximo 15 metros



ESPECIFICAÇOES GERAIS

Botão de energia: pressione para ligar e desligar o dispositivo

Botão do farol: pressione para ligar e desligar o farol

Leds:  Esses LEDs são usados para indicar o status do dispositivo, 
status de carga, status da conexão Bluetooth e dados Rx / Tx.  O 
LED de energia acende quando o dispositivo é alimentado pelo 
botão Liga / Desliga. O LED Bluetooth acende quando o dispositivo 
está conectado ao dispositivo Bluetooth.  O LED de carregamento 
acende quando o dispositivo começa a carregar.O LED apagará 
quando o dispositivo estiver totalmente carregado.

Quando a voltagem da bateria estiver baixa (o dispositivo deve 
estar carregado), o mesmo LED ficará vermelho.

PIN: KMK118’i PC, HHU, O código PIN padrão usado para 
emparelhar com qualquer dispositivo Bluetooth, como um tablete 
ou um telefone celular, é «1234».

Entrada Micro USB: Você pode carregar a porta ótica do KMK118 
com qualquer carregador de telefone micro USB usando a entrada 
micro-USB do dispositivo.  O dispositivo também pode ser usado 
como uma porta ótica conectada através da porta COM virtual 
usando esta entrada.
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PIN: 1234

PIN: 1234

MODOS DE OPERAÇAO
O KMK118 é um firmware separado para todos os modos de operação e o firmware correspondente deve ser instalado para usar o modo operacional 
correspondente. Consulte o manual apropriado para uma mudança de firmware.

Alphaset,  
CombiMaster, etc. 

Ace Pilot, 

Map120, etc. 
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MODO 1: 300-7E1 IEC MODOS 
AUTOMÁTICOS C
Porta ótica neste modo, detecta automaticamente o 
protocolo IEC 62056-21 C Mode, (anteriormente IEC1107) 
e executa automaticamente a alteração necessária da 
taxa de transmissão. Com o software existente, da mesma 
forma, para que as pessoas que usam os medidores que se 
comunicam no protocolo IEC62056-21 com portas óticas de 
versão com fio também podem usar a porta óptica da versão 
Bluetooth, KMK118, este modo de operação foi adicionado 
ao dispositivo, quando o dispositivo é usado pela primeira 
vez, com este modo, os medidores diretos podem ser lidos 
como Elster, EMH, L & Gyr.

MODO 2: 300-7E1 COMEÇANDO COM 
IEC E PASSAR PARA DLMS/COSEM
Neste modo, a porta ótica detecta automaticamente 
o protocolo DLMS / COSEM com a abertura do Modo 
C IEC 62056-21 (anteriormente IEC1107) e executa 
automaticamente a velocidade de transmissão e 
a alteração de tipo de dados necessárias.  Com o 
software existente, também para que as pessoas que 
usam contadores de protocolo DLMS / COSEM com 
portas óticas de versão com fio usem o dispositivo na 
versão Bluetooth da porta ótica KMK118, esse modo 
de operação foi adicionado ao dispositivo. Após o 
emparelhamento, este modo pode ser usado para ler 
contadores como Itron, L & Gyr.
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PIN: 1234

PIN: 1234

ZR, etc. 

</>
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MODO 3: FIXO 9600-7E1 COMUNICAÇAO
Este modo é usado para comunicação em velocidade de 
comunicação fixa e tipo de dados. Este modo é utilizado para 
comunicar em todos os protocolos que suportam o protocolo 
IEC870-5-102 ou a velocidade de comunicação e o tipo de 
dados correspondente.

MODO 4: FIXO 9600-8N1 COMUNICAÇAO
Este modo é usado para comunicação em velocidade de 
comunicação fixa e tipo de dados. Este modo é utilizado para 
comunicar em todos os protocolos que suportam o protocolo 
IEC870-5-102 ou a velocidade de comunicação e o tipo de 
dados correspondente.

MODO 5: MODO DE COMANDO
Neste modo, a comunicação com o dispositivo é fornecida de 
forma transparente, com comandos especiais.  Se o usuário usar 
seu próprio software de leitura de medidor ou quiser projetar 
para se comunicar com este software KMK118, usar o modo de 
comando é a melhor solução. 

Aqui está o código de comando de exemplo que foi enviado em C #:

////========================================================

            //Initialize Probe at baudrate 300

            buffer = new byte[] { 0xFE, 0xFE, 0x42, 0x4C, 0x55, 0x45, 0x30,
0x38, 0x4E, 0x31, 0x30, 0xFF };

            this.comport.Write(buffer, 0, buffer.Length);

            Thread.Sleep(50);

////========================================================

Com este comando, você pode alterar a taxa de transmissão e o tipo de dados.
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O penúltimo caractere pode ser alterado. Desta forma, o usuário pode 
transmitir diferentes comandos para a porta ótica:

Comandos de configuração de tipo de dados:

0x30 : 300 baud
0x31 : 600 baud
0x32 : 1200 baud
0x33: 2400 baud
0x34: 4800 baud

0x35: 9600 baud
0x36: 19200 baud
0x40: 7E1 data type
0x41: 8N1 data type
0x42: 8E1 data type

Outros comandos:

0xA0: Consulta de versão de firmware 
O firmware recebido é finalizado com 0x00.

0xA1: Interrogação da voltagem da bateria (em mV) 
A informação de voltagem da bateria termina com 0x00 caracteres.

0xA2: Desligue o temporizador de espera (10 segundos)
Com sonda Bluetooth, se nenhuma conexão for feita por mais 
de 10 segundos, a porta entrará no modo de espera e assim por 
diante, a economia de energia é fornecida. Assim que a conexão 
Bluetooth for ativada, sai do modo de suspensão e a porta 
funciona normalmente, o usuário não sente transições. 
A informação de confirmação recebida é terminada com caracteres 
0x00.

0xC2: Fechar porta ótica
Com este comando, a energia pode ser desligada, pois a porta 
ótica é fechada pelo usuário com o botão.

0xC3: Configuração do temporizador de desligamento automático
Um tempo entre 0 e 254 é inserido em segundos (no formato 
HEX). No final deste período, o dispositivo é desativado quando 
a comunicação não é possível com a porta (a porta está fechada). 
Um tempo entre 0 e 254 é inserido em segundos (no formato HEX).
No final deste período, o dispositivo é desativado quando a 
comunicação não é possível com a porta (a porta está fechada).
Dessa forma, as portas abertas deixadas por acidente permanecem 
abertas e a energia da bateria é bloqueada.
O valor padrão é 254s.Esta função pode ser desativada inserindo 255.
Primeiro, o comando é transmitido. Informação de confirmação de 

entrada terminou com o caractere 0x00. Então os segundos são 
introduzidos. Novamente a confirmação termina com o caractere 0x00.

0xD0: Configurando a sensibilidade da leitura de porta
Lendo o medidor, se houver reflexo ou caráter distorcido, alterando 
a sensibilidade de leitura da porta, um ajuste especial pode ser 
feito no medidor. 
Digite um valor de 0 a 255 (no formato HEX). 
À medida que este valor aumenta, a sensibilidade diminui, a 
capacidade de recepção de luz da porta é reduzida. O valor padrão 
é 49 (0x31).
Primeiro, o comando é transmitido. A informação de confirmação 
recebida é terminada com caracteres 0x00. Em seguida, a 
configuração de sensibilidade desejada é inserida. Mais uma vez, 
a informação de confirmação é terminada com caracteres 0x00.
O usuário pode transmitir os dados e o comando para a porta 
ótica sem restrições e pode usar a porta de dados ótica desejada 
e a velocidade de comunicação.
Os dados transmitidos para o medidor com os comandos 
transmitidos para a porta ótica definitivamente não se misturam.
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ESTADO DA BATERIA
Quando a voltagem da bateria da porta ótica KMK118 cai abaixo do nível crítico.  Indicador de status de carga do LED vermelho aceso e avisa o 
usuário..

ATUALIZAÇAO DO SOFTWARE
O firmware da porta ótica KMK118 pode ser atualizado com um firmware 
diferente para diferentes aplicações. Por exemplo:

• Atualização de firmware para um modelo e protocolo de contador 
personalizado

• Desativando o modo de comando somente no modo de detecção 
automática IEC, atualização de firmware necessária para a operação

• Atualização de firmware personalizada para indicar o status da 
tensão da bateria

• Atualização de firmware com recursos específicos do usuário

O processo de atualização do firmware é fornecido pelo software abcZ 
desenvolvido pela nossa empresa.

Você pode transferir o firmware deste software para a porta ótica KMK118.

Depois de selecionar o firmware, clique no botão «Selecionar caminho» para 
instalar o firmware na porta ótica.

Este processo é um período de proteção de 10 segundos após a porta ótica 
ser ligada,

depois de ligar a porta ótica, isso deve ser feito em 10 segundos. 

O usuário selecionando a porta COM correta, depois de clicar no botão “LOAD 
FW «quanto do processo de atualização de firmware foi concluído através do 
software abcZ pode ser visualizado através do gráfico de barras.

Esse processo leva menos de um minuto, quando a transação é concluída,

a porta ótica será reiniciada.

Se a atualização do firmware for interrompida de alguma forma, a porta ótica 
cancelando a atualização de firmware relevante e mudará para o modo de 
carregador de boot.

Neste caso, o usuário deve marcar o botão «Forced FW Load,

você deve repetir o processo de atualização do firmware.
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