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Introdução 

O  GreenAnt Gateway SSU (GASM-QC)  é um gateway para medidores de tarifação de 

consumo de energia eletrônicos, especialmente desenvolvido para integração destes 

equipamentos com a plataforma de gerenciamento de energia da  GreenAnt . 

Desenvolvido no paradigma da  internet das coisas , o Gateway SSU se conecta diretamente 

à internet e envia os dados de consumo de energia, obtidos através da  saída serial de 

usuário  (SSU), aos servidores da GreenAnt na nuvem, tornando-os acessíveis a qualquer 

momento de qualquer lugar. 

Por utilizar  conexão   Wi-Fi , sua instalação dispensa infraestrutura cabeada, agregadores de 

dados ou servidores. 

Possui  memória de massa  com capacidade de  30 dias de leitura , possibilitando a 

manutenção dos dados durante períodos de indisponibilidade de internet. Além de gravar os 

fechamentos de demanda ativa e reativa, o Gateway SSU grava todas as leituras parciais 

segundo a segundo, mantendo sempre o valor mais atualizado em memória. 

O Gateway SSU é compatível com  SSU padrão  (oito quadros) e  SSU estendida  (9 quadros). 
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Configuração 

A configuração do GASM-QC deve ser realizada após a conclusão de sua instalação. 

Nesta etapa serão configuradas as  constantes de energia  utilizadas pelo medidor de 

tarifação e a  rede WiFi  a ser utilizada pelo Gateway. 

Certifique-se de que o Gateway se encontra no  modo instalação , com o LED verde piscando 

de maneira intermitente. 

 

1. Conecte-se ao Gateway 

No  modo instalação , o GASM-QC gera automaticamente uma rede Wi-Fi com nome 

GreenAnt-AABBCCDDEEFF , onde “AABBCCDDEEFF” corresponde ao identificador único 

(UID) do equipamento. 

Utilize preferencialmente um um computador ou  notebook  para conectar-se à rede gerada. 

Seu computador pode indicar que a rede não tem conexão à internet, ignore e mantenha-se 

conectado à rede durante o procedimento. 

Abra o navegador web e acesse  http://192.168.1.1  para iniciar a configuração. 
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2. Indique os constantes de energia do medidor de tarifação 
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Devem ser configuradas as constantes de  energia ativa  e  energia reativa  para todos os 

postos horários existentes no contrato de energia. Esses valores podem ser consultados na 

fatura de energia  da unidade consumidora. 

Normalmente, os valores para  energia ativa  constam na seção “ Consumo ” e os valores para 

energia reativa  constam na seção “ UFER ”, porém, diferentes concessionárias podem utilizar 

diferentes nomenclaturas. 

 

ATENÇÃO: 

O GASM-QC sempre utiliza as  constantes de energia  (kWh e KVArh) 

nunca as  constantes de demanda  (kW e KVAr). 

 

Caso o contrato de energia contemple os postos horários  reservado  e/ou  quatro posto , o 

usuário deve habilitá-los e entrar com as respectivas constantes. 

Recomendamos que ao final do primeiro ciclo de medição, sejam conferidas a quantidade 

de energias medida e tarifada pois há casos onde o  medidor de tarifação utiliza constantes 

diferentes das informadas na fatura. 
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3. Indique a rede Wi-Fi a ser utilizada pelo GASM-QC 

Serão listadas todas as redes Wi-Fi no alcance do GASM-QC: 

 

 

Caso deseje utilizar uma rede oculta, selecione a opção “Rede Oculta”,  escreva o nome da 

rede e indique seu protocolo de segurança e senha (caso existente): 
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Clique em “Conectar” para prosseguir. Durante o estabelecimento da conexão, o dispositivo 

utilizado para realizar o provisionamento pode se desconectar do ponto de acesso por 

alguns segundos. Caso isso ocorra, a mensagem abaixo será exibida.  Reconecte o 

dispositivo à rede gerada pelo gateway  e em seguida clique em “OK”. 

 
 

5. Conexão estabelecida 

Finalizada a configuração, a rede  GreenAnt-AABBCCDDEEFF  é desligada e o GASM-QC se 

mantém conectado à rede configurada, mesmo após ser reiniciado. 

Para refazer a configuração é necessário recolocar o GASM-QC em  modo instalação , 

pressionando o  botão de reset de rede  no aparelho por três segundos 

.    
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6. Página de diagnóstico local 

Após a instalação e configuração é recomendável acessar a  página de diagnóstico local 

onde é possível verificar o  status GASM-QC  e as  leituras em tempo real . 

Para acessar a página de diagnóstico local, certifique-se que seu laptop ou smartphone  está 

conectado à mesma rede que o GASM-QC  e digite no seu navegador web o endereço de IP 

adquirido pelo GASM-QC durante a configuração.  

 

 

 

A tabela de diagnóstico indicará progressivamente as leituras realizadas pelo GASM-QC.  
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Caso apareça a mensagem “Sem nova medição, verifique a instalação”, verifique a conexão 

do Gateway com o medidor de tarifação através do  cabo isolador ótico  conforme descrito 

no manual de instalação do GASM-QC. 
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7. Reinicialização 

Para  reiniciar  o GASM-QC,  zerar seus contadores de energia  e/ou a pagar as configurações 

de conexão Wi-Fi , será necessário conectar um laptop ou smartphone à mesma rede que o 

GASM-QC e digitar no seu navegador web o endereço de IP adquirido pelo GASM-QC 

seguido de “ /adv_reset.html ”, por exemplo:  http://192.168.0.100/adv_reset.html . 

 

 

 

Para retornar seu GASM-QC às configurações de fábrica, selecione as opções “Zerar os 

acumuladores de energia”, “Apagar configurações de Wi-Fi” e em seguida clique em 

“Confirmar” 
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Obrigado! 

A GreenAnt oferece soluções de inteligência de dados focando sempre na melhoria da 

utilização de recursos energéticos. Obrigado por ter se juntado a nós nessa missão! 

Contamos com suas críticas e sugestões para continuarmos a desenvolver nossos produtos 

e novidades. Caso tenha dúvidas no uso de nossas soluções, consulte os artigos em nossa 

Central de Ajuda  ou entre em contato conosco em  suporte@greenant.com.br . 
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