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  TPL NET Network Modülü        

 Kurulum ve kullanım kılavuzu 

Yayın Tarihi: 25/06/2013 

ÖNEMLİ UYARILAR 

GENEL 

Cihazları çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz
ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız.

Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere
uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile
uyunuz.

Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.

ORTAM ŞARTLARI 

Cihazı aşağıdaki koşullar dışında aşırı sıcak ve soğuk 
ortamlarda çalıştırmayınız. 

Sıcaklık: 0C ile +65C arası 

Bağıl Nem: +40C de %95

SERVİS 

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın 
kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz 
kalabilirsiniz. 

Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili 
servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka 
kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. 

SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI 

Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda 
yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz. 

 Güç kablosu veya fişi zarar gördüğünde,
 Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne

düştüğünde,
 Suya veya yağmura maruz kaldığında,
 Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse
 Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değişikliği

varsa,
 Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen işletme

talimatlarına göre normal çalışmıyorsa hatalı yapılan
işlemler başka arızalara neden olabileceğinden dolayı
servis çağırınız.

YEDEK PARÇA 

Tamir işlemi, parça değiştirilerek yapılacaksa yangın, elektrik 
şoku veya başka arıza riskine karşı servis teknisyeninin 
orijinal ya da muadil parça kullanıp kullanmadığından emin 
olunuz. 

GÜVENLİK KONTROLÜ 

Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koşullarda çalışıp 
çalışmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep 
ediniz. 

ÖZELLİKLER* 

TPLNET modülü, tüm VAP serisi alarm panellerini network, 
internet, intranet üzerinden VAPMan yazılımı aracılığıyla 
erişim ve kumanda imkanı sağlar. 

Desteklenen Hızlar: 10/100 Mbps 
Besleme 12 V DC, 50mA 

DHCP desteği Var 

* Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

MONTAJ 

1. Panelin enerjisini tamamen kesiniz,
2. TPLNET kartını, baskı devre taşıyıcılarının üstüne,

karttaki delikler denk gelecek şekilde oturtunuz,
3. TPLNET kutusu içinden çıkan 4 adet vidayı ve kart

üzerindeki 4 adet montaj deliğini kullanarak kartı panel
kutusuna sabitleyiniz,

4. TPLNET kutusu içinden çıkan 6’lı bağlantı kablosunun bir
ucunu, TPLNET üzerindeki aşağıdaki şekilde kırmızı okla
(1) gösterilen yuvasına takınız.

5. 6’lı bağlantı kablosunun diğer ucunu, panel üzerindeki
yine 6 lı olan genişleme konnektörüne takınız.

6. TPLNET kutusu içinden çıkan 4’lü bağlantı kablosunun
bir ucunu, TPLNET üzerindeki mavi okla (2) gösterilen
yuvasına takınız.

7. 4’lü bağlantı kablosunun diğer ucunu, panel üzerindeki
yuvasına takınız. (söz konusu yuvanın elektronik kart
üzerindeki yeri panel tipine göre farklılık gösterebilir.)

8. Network kablosunu (RJ-45 erkek konektör) TPLNET
üzerindeki yeşil okla(3) gösterilen sokete takınız.

9. Panelin enerjisi tekrar veriniz.

CİHAZ IP ADRESİNİN ÖĞRENİLMESİ 

Cihazın IP adresini DHCP sunucusu vasıtası ile 
öğrenebileceğiniz gibi cihazla beraber verilen CD içinde 
bulunan “TPLNET_Finder.exe” programı ile de tespit 
edebilirsiniz. Bu programı çalıştırdığınızda program 
ağınızdaki modülleri otomatik olarak tarar ve listeler. 
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YAPILANDIRMA 

TPL NET modülü fabrika çıkışında DHCP açık şekilde 
ayarlanmıştır. Yani sisteminizde bir DHCP sunucu mevcut 
ise IP sini otomatik olarak alacak ve hiçbir ayara gerek 
kalmadan çalışmaya başlayacaktır. RJ45 ethernet 
konnektörü üzerinde yer alan yeşil ışık network bağlantısının 
(elektriksel olarak) mevcut olduğunu, sarı ışık ise iletişmde 
bulunduğunu gösteririr. 

CİHAZ IP ADRESİNE İNTERNETTEN ULAŞIM 

Yerel ağınızda bulunan TPL NET modülünüze internet 
üzerinden erişebilmeniz için eğer bir ADSL modem 
kullanıyorsanız port yönlendirme işlemi yapılması gereklidir. 
TPL NET modülü fabrika ayarında 23 numaralı portu 
kullanmaktadır. Port yönlendirme ile internet IP nizin 23 
numarasına yapılmak istenen bağlantıların yerel ağınızda, 
modülün IP sinin aynı portuna yönlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu ayarları yapmak üzere modeminizin kullanma kılavuzuna 
başvurunuz veya bir uzmandan yardım alınız. 

VAPMAN YAZILIMI İLE BAĞLANTI 

TPL NET modülü ile ağ üzerinden bağlanarak bütün işlemleri 
yapabilirsiniz. Gerekli bağlantıyı kurmak için aşağıdaki 
bağlantı diyaloğunda IP adresi ve portu girmek yeterlidir. 

 

VAPMAN yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi almak için lütfen 
VAPMAN kullanım kılavuzunu inceleyiniz. 

MODÜL AYARLARINA ULAŞIM  

 

UYARI ! 

Aşağıda gösterilen ayarlar fabrika ayarlarıdır ve 
değiştirilmemelidir. Bu ayarların değiştirilmesi 

durumunda modül beklendiği şekilde çalışmayabilir. 

 
Herhangi bir web tarayıcı ile adres satırına: 
http://192.168.131.28 şeklinde modülün IP adresini girerek 
ayarlara ulaşabilirsiniz. Karşınıza gelen sayfa özet niteliğinde 
olup mevcut ayarları görebilirsiniz. 

 

Sol tarafta bulunan “Port Settings” ile modülün seri port 
ayarlarına ilişkin sayfaya geçiş yapılır. Cihazın fabrika çıkış 
ayarları 2400 baud 8N1 şeklindedir. 

 

Network ayarları ise “Miscellaneous Settings” sayfasında 
bulunmaktadır. 

 
Eğer DHCP kullanılmak istenmiyorsa bu saydada iptal 
edilerek istenilen IP verilebilir. 
 

ÜRETİCİ FİRMA 
 

Bilgi Elektronik A.Ş. 
Adres : 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1 Kat:2 No:32 Ümraniye/İstanbul 
Tel.: 0 216 455 88 46 
Faks: 0 216 455 99 06 
www.bilgielektronik.com.tr  Satış: satis@bilgielektronik.com.tr   Teknik: destek@bilgielektronik.com.tr  
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TPL NET Network Module 
 

Installation and User Manual 
 

Issue Date: 25/06/2013 

IMPORTANT NOTIFICATIONS 

GENERAL 
✓Before operating devices, read carefully this manual and 

save it to use later. 
✓Read all notifications and protections carefully that is written 

in this manual. Apply all management and using instructions 
respectively. 

✓Keep devices away from water and humidity. 

ENVIRONMENT CONDITIONS 

Do not operate the device out of the limits which are 
described below. 

 Temperature: between 0C and +65C 

 Humidity: %95 at +40C 

SERVICE 
Do not attempt to repair device yourself. You may expose to 
electrical shock if you open the cover. 

In case of any malfunction please contact your dealer or 
authorized service. Technical response to the device must 
be performed by qualified service personnel. 

CONDITIONS REQUIRING TECHNICAL SERVICE 

Please contact your authorized service or dealer in case of 
any malfunction or following cases happen. 

✓ If the power cord or plug is damaged, 
✓ If any fluid flows or something falls into the device, 
✓ If exposed to water or rain, 
✓ If device dropped or the cover damaged, 
✓ If there is a noticeable performance change on the 

device, 
✓ If the device do not operating due to management and 

using instructions that are described in manual, 

✓ Since wrong operations may occur new malfunctions 
please contact the authorized service. 

SPARE COMPONENTS 

Be sure technician use original or equivalent component due 
to risk of electrical shock of another malfunction if repair 
process will be realized by changing components. 

SAFETY CHECK 

In order to check if the device operating in secure conditions 
or not, request technical service from your authorized dealer. 

SPECIFICATIONS* 

TPLNET module provides to access and control all VAP 
series alarm panels over network, internet, and intranet via 
VAPMan software.  

 

Supported Velocities: 10/100 Mbps 
Power Supply 12 V DC, 50mA 

Username admin 

Password 123456 

DHCP Support Yes 

* Technical specifications may be changed without notification. 
 
 

MOUNTING 

1. Turn down the energy of the panel completely, 
2. Place the TPL NET card coincide with the holes on the 

printed circuit board carriers. 
3. Stabilize the TPL NET card to the panel by using 4 

screws that are inside the box and 4 mounting hole, 
4. Plug one side of the connection cable of 4 which is ready 

inside of the TPL NET box, to socket on the TPL NET 
board that is shown by blue arrow (2). 

5. Plug one side of the connection cable of 6 which is ready 
inside of the TPL NET box, to socket on the TPLNET 
board that is shown by red arrow (1). 

6. Plug the other side of connection cable of 6 to the 
expansion connector of 6 on the panel.  

7. Plug the other side of connection cable of 4 to slot on the 
panel. (Slot location on electronic card may vary depends 
on type of the panel) 

8. Insert the network cable (RJ-45 male connector) to the 
socket on TPL NET which is shown by green arrow (3). 

9. Turn on the energy of the panel again. 

 

 

 
LEARNING IP ADDRESS OF THE DEVICE 

As you can learn the IP address of the device via DHCP 
server, you can also set by the program CD which is giving 
with device located on “TPLNET_FINDER.exe”. When this 
program runs, it scans automatically the modules on your 
program network and lists them. 

 
 

CONFIGURATION 

TPL NET module is set as DHCP ON in factory. It means if 
you have a DHCP server in your system, TPL NET takes its 
IP automatically and starts operating without any setting. 
Green light on the RJ45 connector shows existence of 
network connection (electrically), yellow light shows 
existence of communication. 
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INTERNET ACCESS TO IP ADDRESS OF THE DEVICE 

In order to access your TPL NET module on your local 
network via internet, if you are using an ADSL modem, port 
forwarding process is necessary. As factory default, TPL 
NET module uses port 23 to communicate to VAPMAN and 
port 80 to communicate to web interface. Port forwarding. 
Due to port forwarding, requested connections to your 
internet IP 23 must be forwarding to same port of the module 
on your local network. 

In order to make this adjustments use the manual of your 
modem or take an advise from a specialist. 

CONNECTION TO VAPMAN SOFTWARE 

You can realize all operations with TPL NET module by 
connection over network. To set necessary connection, 
entering the IP address and port to the connection dialog is 
enough. Connection dialog window is shown below. 

 

Please analyze VAPMAN manual to get information about 
using VAPMAN software. 

ACCESS TO MODULE SETTINGS 
 

WARNING ! 
Factory settings are shown below and these settings 

can’t altered. Any change on these settings may occurs 
module does not oprate as expected. 

You can access the monitoring and configuration screen 
after you enter your username and password when you type 
the module’s IP, which seen in “Teknim Finder” program, to 
the address bar of any web browser. The page you will see 
is synoptic and you can reach current configuration and 
panel condition. 

 

You will toggle to serial port setting page of module by 
clicking to “Port Settings” part in the left. The factory settings 
of the device is 2400 baud 8N1. 

Network settings are in the “Miscellaneous Settings” page. 

 

If DHCP is not desired to use, it can be cancelled on that 
page and desired IP can be given. 

ENTERANCE TO WEB INTERFACE 

 

When IP address is typed enterance page will appear. By 
submitting username and password you can reach other 
monitoring and control screen. In factory settings, 
username: admin password: 123456 

PANEL CONDITION AND ARMING/DISARMING 
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You can reach that screen over Panel / Zone Status link. 
Type of panel, hardware and software versions, panel 
condition and error codes can be observed on that page. 

Zones are opened for using , motion sensed zones , 

alarming zones , set zones , zones are closed for using 

, error sensed zones  presents by these icons.  

 

To arm all zones of panel click   under “complete” 

header.To disarm all zones click . To arm specific 
zones, mark the "Selection" box which is belong to modifying 
zone and press arm to arm and press disarm to disarm.That 

is the way to arm and disarm the selected zones. 

The icon of an armed zone is  and a disarmed zone is . 

EVENT LOG 
You can use Events History button for accessing and 
glancing event log over web interface. In order to surf around 
the page you can use numbers or “Next” for next page and 
“Prev” for previous page. 

 
MONITORING AND MODIFYING PGM CONDITIONS 

You can monitor and modify PGM situations under PGM’s 

button. Active PGM presents by  icon and deactivate 

PGM presents by  icon. To change PGM situation click 
that icon. Also this table will show you what PGM used for 
and the parameters. 

 
USERNAME AND PASSWORD OPERATIONS 

Username, password and panel password operations are 
executing under User Settings Menu. Your username and 
password due to factory settings are admin and 123456. 
Your panel password is 7777. To change them type the 
related place and click save button. 

 

TURNING BACK TO FACTORY SETTINGS 
 

• Remove the connector which is shown by 1 (red arrow) in 
picture of “Mounting” title. 

• Then remove the connector, showed by 2 (blue arrow).  

• Insert a jumper to the middle 2 pins where the connector 

showed by 2 is.  

• Insert the connector number 1 to its place and wait for 15 
seconds. 

• Remove the connector 1 and remove the jumper that is 
connected to the connector 2. 

• Firstly replace connector 2 then connector 1 to their places.  
 
 

MANUFACTURER 
 

Bilgi Elektronik A.Ş. 
Address : 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1 Kat:2 No:32 Ümraniye/İstanbul 
Tel: +90 216 455 88 46 Fax: +90 216 455 99 06 
www.bilgielektronik.com.tr   
Sales: sales@bilgielektronik.com.tr  Technical Support: support@bilgielektronik.com.tr 
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