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With SATEL radio modems, setting 
up a local data transfer network is 
quick and cost effective. Your wireless 
network is independent and free of 
operator services. The cost of opera-
tion is either free of charge or fixed, 
depending on the frequency used. 
SATELLINE radio modems are type-
approved in over 50 countries. For 
the latest information, please visit our 
website www.satel.com.

SATELLINE radio modems are always 
on line, and provide reliable, real-
time data communications over dis-
tances ranging from tens or hundreds 
of metres up to around 80 kilome-
tres. Thanks to a store and forward 
function, any radio modem in a net-
work can be used as a master station, 
substation and / or repeater. 

SATELLINE radio modem networks 
are flexible, easy to expand and can 
cover a wide variety of solutions from 
simple point-to-point connections to 
large networks comprising hundreds 
of modems. Even for expanded net-
works, only one operating frequency 
is required.

With over 20 years of experience, 
SATEL Oy has grown into one of the 
leading radio modem manufacturers 
in the world. As a result of our per-
sistent and innovative work in both 
product design and international 
marketing, we now offer an extreme-
ly large selection of radio modems, 
and operate through an extensive 
and skilled distributor network all 
over the world. 

SATEL® i-LINK
Darbe sayıcı ve I/O-dönüştürücü

Kablosuz Dünya – Yerel Çözümler

SATEL i-LINK, SATELLINK I/O dönüştürücüleri ürün grubunun yoğun ve 
düşük maliyetli bir üyesidir. SATELLINE-1870, 1870E veya 1915 radyo 
modemleri ile beraber, darbe sayımı ve sayısal I/O bilgi transferi temelli 
kablosuz denetim ve gözetim uygulamaları kurmak için kullanışlı bir araç 
sağlar.

i-LINK, bir darbe sayıcı girişi ve iki sayısal giriş ve çıkış ile donatılmıştır. 
SATELLINE-1870, 1870E veya 1915 radyo modemlerine bir RS-232 seri 
arayüz ile doğrudan bağlıdır. i-LINK, günlük hayattaki çok sayıda uygulama-
da  bilginin kolay ve düşük maliyetli transferi için tasarlanmıştır. Endüstriyel 
üretim, kamu hizmetleri (su ve enerji sağlama sistemleri) yanısıra hanelerde 
kullanım (güvenlik uygulamaları, iş) alanlarında sayısız uygulama vardır. 

Daha fazla esneklik sunmak için Modbus uyumlu sürüm de mevcuttur.

SATEL modemleri ile yerel veri 
transfer ağı kurmak hızlıdır ve uy-
gun maliyetlidir. Kablosuz ağınız 
operatör servislerinden bağımsızdır. 
İşlemin maliyeti kullanılan frekansa 
bağlı olarak ücretsiz veya sabittir. 
SATELLINE modemleri 50’nin üzeri-
nde ülkede onaylanmıştır. En güncel 
bilgiler için lütfen www.satel.com in-
ternet sitesini ziyaret ediniz. 

SATELLINE modemleri her zaman 
çevrim içidir ve onlarca veya yüzlerce 
metreden 80 kilometreye kadar me-
safede güvenilir, gerçek zamanlı veri 
haberleşmesini temin eder. Store 
ve forward fonksiyonları sayesinde 
ağdaki herhangi bir modem, merkez 
(ana istasyon), alt-istasyon ve/veya 
yineleyici olarak kullanılabilir.

SATELLINE modem ağları esnektir, 
genişletilmesi kolaydır ve iki nokta 
arası bağlantıdan yüzlerce modemin 
bulunduğu büyük ağlara kadar geniş 
bir çözüm sunar. Genişletilmiş ağlar 
için bile sadece bir çalışma frekansı 
gereklidir.

20 yılın üzerinde bir deneyimle SATEL 
Oy dünyadaki modem üreticilerinin 
önde gelenlerinden biridir. Hem ürün 
tasarımı hem uluslararası pazarlama-
daki süreğen ve yenilikçi çalışmaların 
sonucu olarak, oldukça geniş modem 
seçeneği ile dünya çapında yaygın ve 
kalifiye dağıtım ağı arz eder.
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i-LINK, bir darbe sayıcı girişi ve iki sayısal giriş ve çıkış ile 
donatılmış çok amaçlı bir dönüştürücüdür. SATELLINE-1870, 
1870E veya 1915 radyo modemlerine bir RS-232 seri arayüz 
ile doğrudan bağlıdır. Darbe sayıcı, örneğin su, elektrik ve 
gaz tüketiminin çevrim içi denetimi için kullanılırken, I/O 
dönüştürücü  bağlantı bilgilerinin transferi ve ölçüm aletleri gibi 
saha cihazlarının okunması için kullanılır. i-LINK, sadece Çoklu 
nokta modunda darbe bilgisi almak için tasarlanmışken, I/O 
sayısal durum bilgisi hem çoklu-nokta hem de iki nokta arası 
sistemlerde transfer edilebilir. Bir çoklu-nokta uygulamasında, bir 
dizi alt istasyondan gelen çeşitli bilgiler ana istasyonda toplanır. 
İki nokta arası modda, sayısal bir girişteki herhangi bir durum 
değişimi iletimi birkaç milisaniyede tetikler.

i-LINK iki röle çıkışına sahiptir. Darbe sayıcı ve sayısal I/O 
dönüştürücünün bileşimi sistemi esnek ve çok yönlü yapar. 
Sayısal I/O-portları motorları ve kontrolleri sürmek için 
kullanılabilirken, aynı zamanda darbe giriş portu diğer bilgilerin 
ölçümü için kullanılır. 

Kablosuz çalışma aralıkları topolojiye bağlı olarak, onlarca me-
treden brikaç kilometreye kadar değişmektedir.

Çalışma Gerilimi +9 ... +30 Vdc

Sıcaklık Aralığı -25 °C … +55 °C

1 darbe sayıcı girişi 0 ... 10 kHz

2 Sayısal giriş 0 ... 30 Vdc

2 Sayısal çıkış 0 ... 30 Vac / 1 A

Cevap süresi < 500 ms

Veri hızı 9600 bps

Arayüz RS-232 +/- 15 Vdc

Alarm çıkışı 0...35 Vdc / 30 mA (Faal +30 mA)

Göstergeler Açık / Kapalı, Analog / Sayısal, Giriş / Çıkış, Alarm

Uygunluk SATELLINE-1870 / 1870E / 1915

Vida bağlaçları Girişler / Çıkışlar

Montaj Duvara montaj

Muhafaza Boyalı çelik

Ebat (Boy x En x Derinlik) 62 x 57 x 15 mm

Ağırlık 60 g

                              Değerler duyurulmadan değişime tabi tutulabilir.

Teknik özellikler SATEL i-LINK 

Kablosuz uygulamalar için darbe sayıcı 
ve I/O dönüştürücü

Yoğun meskûn bir kentsel alanda, 
hane ve ofis mülklerinin su ve enerji 
sayaçlarının uzaktan okunması diğer bir 
muhtemel ve işgücü tasarrufu sağlayan 
uygulamadır. 

Elektrik sayaç okuma i-LINK’in sayısal 
girişine bağlanır, mühendislik birimlerine 
dönüştürülür, SATELLINE radyo modem 
vasıtasıyla hava kontrol istasyonuna iletil-
ir ve son olarak ana bilgisayar tarafından 
depolanır.

Bir çiftlikte, i-LINK sulama makinalarının 
kontrol otomasyonu için kullanılabilir. 
Cihazlar ışık sensörü veya bir sıcaklığın 
okunmasına dayalı olarak ayrı ayrı açılır.

Bilko  Bilgisayar Otomasyon ve Kontrol A.Ş.

 Tel: +90 212 320 13 83 (pbx)    bilko@bilko.com.tr
 Fax:+90 212 320 13 86        www.bilko.com.tr


