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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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Aviso de segurança 

Leia atentamente este manual antes de instalar ou operar o  GreenAnt Gateway SSU  (GASM-QC). 

A instalação do Gateway SSU deve ser feita por profissional qualificado utilizando os EPI’s 

adequados. Lembre-se sempre de avaliar os riscos antes de iniciar o trabalho. 

O Gateway SSU utiliza tensões elevadas e é instalado junto a sistemas de alta potência elétrica, 

sendo necessário cuidado na sua instalação e operação de forma a evitar incêndios ou choques 

elétricos. 

Nunca ligue o Gateway SSU diretamente à porta SSU do medidor de tarifação. Utilize sempre cabo 

isolador ótico. 

Jamais tente abrir ou consertar o Gateway SSU por conta própria. Caso seu equipamento apresente 

sinais de avaria ou em caso de problemas, entre em contato com a GreenAnt em 

suporte@greenant.com.br . 

Não instale o Gateway SSU em ambientes abertos, expostos à água ou gases inflamáveis. 

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados 
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Características físicas 

● Dimensões físicas: 11,9 x 3,5 x 11,1 cm 

● Nível de proteção IP20 
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Acessórios 

1. Cabo de tensão 

● Cabo de tensão duas vias ( fase  +  neutro ) 

● Comprimento total de 150 cm. 

 

 

 

2. Cabo isolador ótico 

 

 

O Gateway SSU deve ser ligado à porta SSU do medidor de tarifação através do cabo isolador ótico 

fornecido pela GreenAnt. 
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Interfaces com o usuário 

O Gateway SSU possui Interface física simplificada: 

○ LED azul  para indicação de leitura SSU. 

○ LED verde  de indicação de status e diagnóstico 

○ Botão de reset  para configurações de rede. 

Os dados de medição podem ser visualizados através do dashboard online da GreenAnt, acessível de 
qualquer dispositivo através da internet. 

O Gateway SSU provê um acesso local por LAN para diagnóstico e configuração avançada. Para mais 
detalhes acesse  greenant.com.br/configuracao/gasm-qc . 

1. LED verde: indicação de status 

O Gateway SSU possui um LED verde que indica seu status ao usuário: 

● Modo Instalação : LED piscando. 

○ Aguardando configuração da instalação e da rede Wi-Fi.  

● Operação normal:  LED aceso, piscando 2 vezes rapidamente a cada 5 segundos. 

○ Medindo e enviando dados através da internet 

● Medindo, mas sem internet : LED apagado, piscando 4 vezes a cada 3 segundos. 

○ Medindo, conectado à uma rede Wi-Fi, mas sem acesso à internet. 

(Os dados estão sendo armazenados em memória para serem enviados quando 

houver acesso à internet) 

● Medindo, mas sem Wi-Fi : LED apagado, piscando 2 vezes a cada 3 segundos. 

○ Medindo, mas sem acesso à rede Wi-Fi. 

(Os dados estão sendo armazenados em memória para serem enviados quando 

houver conexão Wi-Fi com acesso à internet) 

Para mais informações, acesse  greenanthelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/217833418 . 

2. LED azul: leitura SSU 

Cada piscada do LED azul indica uma leitura bem sucedida através da SSU. Em operação normal este 

LED deve piscar uma vez por segundo. 
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3. Botão de reset de rede 

Para colocar o Gateway SSU em “Modo Instalação” e apagar a rede Wi-Fi previamente configurada 

pressione o botão de reset durante 3 segundos. O LED piscará rapidamente e o Gateway SSU será 

reiniciado em “Modo Instalação” 

 

Conectores 

 

 

Especificações elétricas 

● Entrada de  alimentação  (conector 4 vias): 
○ Fase-neutro  ou  fase-fase , 100 - 240 V AC 

● Entrada  SSU : 

○ Nível lógico  0 - 3.3 VDC  (com pull-up 3.3 kΩ). 

○ Deve ser ligada à porta  SSU  do medidor de tarifação monitorado através de  cabo 
isolador ótico . 

● Demais entradas  não utilizadas . 

● Consumo de energia:  1,5 Watt  ou aproximadamente  1 kWh por mês . 
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Especificações de rede Wi-Fi 

● Rádio  Wi-Fi 802.11b/g/n  com antena interna de  2,4 GHz 
○ Wi-Fi CERTIFIED Chip  - certificado pela Wi-Fi Alliance, FCC, CE 

● Compatível com segurança de rede  WEP ,  WPA/WPA2 Personal  e redes abertas. 
○ O Gateway SSU  não é compatível  com redes que utilizem  WPA2 Enterprise  ou 

autenticação secundária do tipo   captive portal . 
● Utilização de banda: 

○ Upload: aproximadamente 50 kB/24h 
○ Download: aproximadamente 50 kB/24h 

● Para o funcionamento correto é necessário que a rede utilizada tenha acesso à internet. Para 
obter uma lista de endereços e portas a serem abertas entre em contato com a GreenAnt em 
suporte@greenant.com.br . 

 

Memória de massa 

● O Gateway SSU possui memória de massa para até 30 dias sem conexão. 
● Armazenamento em fila circular: Após a ocupação de toda memória disponível, as amostras 

mais antigas são descartadas para dar ceder espaço para as mais novas, sempre mantendo 
a medida mais recente em memória. 

● Persistência de medidas segundo a segundo em memória não volátil, mantendo a leitura 
mais  recente em memória mesmo na eventual perda de fechamento de janela. 

 

Relógio persistente com backup de bateria 

● Mantém a hora corrente por até 5 anos na ausência de alimentação AC. 
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Procedimento de instalação 

Materiais necessários 

● Gateway SSU; 

● Cabo de tensão; 

● Cabo isolador ótico; 

● Disjuntor monopolar 10A. 

1. Antes de começar 

Leita os procedimentos de segurança neste manual. 

Avalie o local de instalação para identificar previamente: 

● O ponto mais adequado para derivação da fase e do neutro e do disjuntor dedicado ao 

Gateway SSU; 

● O ponto mais adequado para instalação do Gateway SSU levando em conta: 

○ O alcance da rede Wi-Fi; 

○ O comprimento do cabo isolador ótico. 

ATENÇÃO : O Gateway SSU não deve ser instalado no interior de quadros metálicos 

para que o sinal de Wi-Fi não seja bloqueado. 

 

2. Ligação do Gateway à porta SSU do medidor de tarifação 

O  cabo isolador óptico  possui duas seções, denominadas “ lado medidor ” e “ lado gateway ”. 
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O “ lado medidor ” possui  dois LEDs , um  vermelho  (visível a olho nu) e um  infravermelho  (invisível a 
olho nu, mas visível através da maioria das câmeras, inclusive de celular). 

O “ lado gateway ” possui um  fototransistor  para recepção dos pulsos enviados pelo LED 
infravermelho do “lado medidor”. 

 

Lado medidor 
 

Lado gateway 
 

 

Caso já exista um “lado medidor” pré-instalado, verifique se o posicionamento do  LED infravermelho 
coincide com a do  fototransistor  do “lado gateway”. Caso contrário, será necessário desmontar o 
lado gateway e alterar a posição do  fototransistor  para coincidir com a do  LED infravermelho . 

Caso não haja cabo instalado, pode ser necessário entrar em contato com a distribuidora de energia 
para solicitar acesso ao quadro de medição e instalar o cabo completo. Faça um furo de 20 mm de 
diâmetro no quadro. Fixe o conector do “lado medidor” na superfície externa do quadro usando 
parafusos ou rebites. 

Conecte os fios do “lado medidor” à porta SSU do medidor de tarifação respeitando sua polaridade: 
vermelho  no polo positivo e  preto  no polo negativo. Se a conexão for bem sucedida, será possível 
visualizar o  LED vermelho  piscando no interior do conector do “lado medidor”. 

Una as duas seções do cabo ligando os conectores                 
do “lado gateway” ao conector do “lado medidor” do                 
cabo isolador ótico, quando encaixado corretamente           
é possível rosquear o engate do “lado gateway” até o                   
fim da rosca do “lado medidor” sem resistência. 

Conecte os fios do “lado gateway” ao conector do                 
Gateway SSU respeitando sua polaridade:  vermelho           
no polo positivo e  preto no polo negativo. O polo                   
positivo fica orientado para o lado mais próximo do                 
conector de alimentação AC. 
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3. Instalação da alimentação 

Sempre proteja o cabo de tensão que alimenta o Gateway SSU com um disjuntor de até 10A. 

Nunca inverta alimentação do Gateway SSU, colocando a fase no neutro e o neutro na fase. Isto fará 

com que o conector de SSU fique ligado à fase, o que pode gerar choques elétricos. 

Caso seja necessário utilizar uma tomada padrão, pode ser instalado uma tomada macho na 

extremidade do cabo de tensão. Será necessário garantir que a tomada é inserida no sentido correto, 

de forma a não ligar o neutro à fase e a fase ao neutro. 

Quando energizado, o LED verde do Gateway SSU deve piscar de forma intermitente, indicando que o 

mesmo se encontra no  Modo Instalação . 

 

Configuração 

No  Modo instalação  o Gateway SSU gera automaticamente uma rede Wi-Fi com nome 

GreenAnt-AABBCCDDEEFF , onde “AABBCCDDEEFF” corresponde ao identificador único (UID) do 

equipamento. 

Para configurar o Gateway SSU, o instalador deve conectar-se à rede gerada e acessar 

http://192.168.1.1  através do navegador web. A página de configuração do Gateway SSU deve 

aparecer em seguida. 

Durante a configuração, serão introduzidos as  constantes do medidor de tarifação , responsáveis por 

converter pulsos de energia ativa em kWh e pulsos de energia reativa em kVArh. Estas podem ser 

encontradas na conta de energia elétrica do local. Devem ser inseridas sempre as  constantes de 

energia , e não as  constantes de demanda . 

Na última etapa de configuração será configurada a  rede Wi-Fi  à qual o Gateway SSU deverá se 

conectar. 

Para mais detalhes e passo-a-passo, acesse  greenant.com.br/configuracao . 

Finalizada a configuração, a rede  GreenAnt-AABBCCDDEEFF  é desligada e o Gateway SSU se 

mantém conectado à rede configurada, mesmo após ser reiniciado. 

Para refazer a configuração é necessário recolocar o Gateway SSU em  modo instalação , 

pressionando o  botão de reset de rede  no aparelho por três segundos. 
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1. Página de diagnóstico local 

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

possível verificar as  configurações do gateway  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 Gateway SSU e digite no seu navegador web o endereço de IP 

adquirido pelo Gateway SSU durante a configuração. Para mais detalhes acesse 

greenant.com.br/gasm-qc/configuracao . 

Caso não seja possível visualizar nenhuma leitura verifique a instalação, em especial o cabo isolador 

ótico e a polaridade em que foi conectado ao Gateway SSU, em busca de falhas. 

 

 

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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