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Teksan Yeniliğe Doymuyor 
Yeni Bir Ürün Daha; Teksan GPRS Modem

 Yaptığı ar-ge çalışmalarıyla ürün 
gamına her geçen gün yenisini 
ekleyen Teksan A.Ş.; bu kez sistem 
çözümleri ürün grubuna kendi 
tasarımı ve üretimi olan GPRS 
Modem'i ekledi. Bir süredir 
üzerinde durduğu hassas ar-ge 
çalışmalarının meyvesini 
toplamaya başlayan Teksan, kendi 
üretimi olan M-Bus Converter'dan 
sonra bu kez de piyasaya GPRS 
Modem'ini sundu. M-Bus sistemini 
istenilen noktadan okunabilir hale 
getiren ürün, aynı anda 250 sayacın 
veri iletimini başarıyla 
gerçekleştiriyor. Teksan GPRS 
Modem sayesinde M-Bus hattı 
kurulmuş yapılara giderek 
converter ile bağlantı kurma 
zorunluluğu ortadan kalkıyor. 
Toplu okuma sistemlerinde 
yaptığı yeniliklerle her geçen gün 
ürün gamını genişleten Teksan, 
kullanıcılarına ürettiği GPRS 
Modem ile internet bağlantısı 
olan her yerden okuma verilerine 

ulaşım olanağı sağlıyor. Ürün; 
içinde barındırdığı SIM kart 
vasıtasıyla topladığı bilgiyi düzenli 
aralıklarla sunucuya aktarma 
işlemini gerçekleştiriyor. Sunucuda 
toplanan data, yine Teksan 
tarafından tasarlanmış web tabanlı 
bir arayüz sayesinde, kullanıcısına 
verileri okuma ve isterse 
raporlama imkanı sağlıyor. Daha 
sonrasında ise kullanıcı, bu verileri 
faturalandırmak için rahatlıkla 
kullanabiliyor. 
İnternet bağlantısı olan her 
noktadan erişime olanak sağlayan 
Teksan GPRS Modem ile kullanıcı 
isterse periyodik (haftalık, 
aylık vb...) isterse anlık tüketim 
verilerine rahatlıkla ulaşabiliyor.
M-Bus Converter'e RS232 kablo 
bağlantısıyla bağlanan ürün, 
üzerindeki anten sayesinde çekim 
gücünü daha da kuvvetlendiriyor. 
Küçük ve montajı rahat olan 
Teksan GPRS Modem, converter ile 
opsiyonel olarak farklı şekillerde 

bağlantı kurabilme imkanı sağlıyor. 
Ayrıca üründe bulunan led uyarı 
ışıkları sayesinde veri akışı takip 
edilebiliyor ve sorun tesbiti 
yapılabiliyor.
Uzun bir ar-ge çalışmasından sonra 
yerli üretim ve yerli tasarım olarak 
piyasada boy gösteren Teksan 
GPRS Modem'in veri aktarım 
hızı da oldukça yüksek seviyede 
bulunuyor. 
Senenin son döneminde piyasaya 
sürdüğü GPRS Modem ile oldukça 
verimli bir yılı tamamlayacak 
olan Teksan aynı zaman 2015 
yılı itibarıyla ölçüm sistemleri 
sektöründe 60. yılına 'merhaba' 
diyecek. Başarılı ar-ge çalışmaları 
sonucunda, arka arkaya yeni 
ürünlerle piyasada boy gösteren 
Teksan, piyasadaki öncü 
misyonundan taviz vermeden, 
sektöründe emin adımlarla 
ilerlemektedir.
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