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Hedefine Ulaşan,
Esnek Çözümler

Bilko    Bilgisayar Otomasyon ve Kontrol A.Ş.

R M C – B5       MODÜLER RTU



Telif Hâkkı : Bilko Bilgisayar Otomasyon ve Kontrol A.Ş. Istanbul. Her hâkkı saklıdır. Teknik özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

(*): Opsiyonel

RMC-B5 Modüler RTU kartları:

» DI-16   :Dijital Giriş Kartı
» DO-16   :Dijital Çıkış Kartı
» AIPT-6   :Analog Giriş Kartı
» AO-4   :Analog Çıkış Kartı (*)
» RS485-1   :RS485 & Prog. Kartı

»  DI-16’nın izoleli 16 dijital girişi vardır.

»  Dijital girişler harici cihazların durumlarını 
okumak için kullanılır (çalışıyor/duruyor, 
açık/kapalı, manuel/otomatik).

»  DI-16’nın her girişinde LED gösterimi 
mevcuttur.

»  DO-16’nın izoleli 16 dijital çıkışı vardır.

»  Dijital çıkışlar harici cihazların durumlarını 
belirlemek/kontrol etmek için kullanılır 
(çalış/dur, aç/kapat, ileri/geri git).

»  DO-16’nın her çıkışında LED gösterimi
mevcuttur.

»  AIPT6’da gerilim ve akım aralıkları 
yapılandırılabilen, 4 kanal 12-bit analog giriş ve 
opsiyonel olarak 2 kanal 16-bit PT100 Sensör 
Ölçümü mevcuttur. 

»  Analog girişler, harici sensörlerden gelen 
verileri okumak için kullanılır (debimetre, 
manometre vs.).

»  RS485-1 kartında programlama için bir adet 
DB9 konektörlü RS232 portu ve bir adet 
yapılandırılabilir yarı veya tam çift yönlü RS485 
portu mevcuttur.

»  RS485 arayüzü ve programlama için LED 
gösterimi vardır.

» RS232-2       :RS232 COM Kartı
» EtherCAN-3  :Ethernet & CAN Kartı (*)
» PWR-533  :Cihaz Besleme Kartı 
» CPU-A32  :CPU Kartı 
» BP-5/8/10  :Taban Kartı (*)

Dijital Giriş Kartı (DI-16) 

Analog Giriş Kartı (AIPT6) 

Dijital Çıkış Kartı (DO-16) 

RS485 & Programlama Kartı (RS485-1) 
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»  PWR-533 kartı RTU’ya enerji sağlar.

»  PWR-533’ün çalışması için 7-36 VDC
beslemeye ihtiyaç vardır. Gerilimi 5V’a ve 
3.3V’a regüle eder.

»  Kartta güç girişi için ters kutuplama 
koruması mevcuttur. 

»  CPU-A32 kartı mikroişlemciyi barındırır.

»  DSP ve FPU (kayan nokta birimi)’lu 32 bit 
ARM® mikroişlemci kullanılmıştır.

»  Mikroişlemcide CR3220 pilli ve tamamen 
yapılandırılabilir RTOS (gerçek zamanlı işletim 
sistemi) destekli RTC (gerçek zamanlı saat) 
mevcuttur.

»  BP-5/8/10 birbirine paralel 5/8/10’lu
konektör grubudur. Bu şekilde bir yol oluşur.

»  RTU oluşturmak için elektronik kartları bir 
araya getirmekte kullanılır.

»  İstek üzerine, konektör sayıları 5,8 veya 10 
olarak yapılandırılabilir. 50’den fazla siparişte 
özelleştirilmiş üst kapak tasarlanabilir.

»  RS232-2 kartında iki adet eş, DB9 erkek 
konektörlü RS232 portu mevcuttur.

»  RMC-B5 diğer bir cihazla RS232-2 kartı 
vasıtasıyla haberleşebilir.

»  Kart, RS-232 standardına uygun olarak 
haberleşir.

RMC-B5 Modüler RTU yapılandırma örneğinin Ön & Üst görünüşü.

Cihaz Besleme Kartı (PWR-533) 

Taban Kartı (BP-5/8/10) 

Mikroişlemci Kartı (CPU-A32) 

RS232 COM Kartı (RS232-2) 
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R M C – B5       MODÜLER RTU

Besleme (lojik) 7 VDC - 36 VDC 

Güç Tüketimi (lojik için) 90 mA nominal 

Dijital Girişlerin Akım Tüketimi (bekleme durumunda) 20 mA 

Dijital Çıkışların Akım Tüketimi (bekleme durumunda) 40 mA 

24VDC ‘de CPU İzole Taraf Güç Tüketimi 90 mA 

Çalışma Sıcaklık Aralığı -20 °C ... +60 °C 

Saklama Sıcaklık Aralığı -40 °C ... +70 °C 

Ebatlar 197.7 mm x 112.4 mm x 111.9 mm 

 

Dijital Giriş Kartı (DI-16) 
 Her giriş IEC61131-2 Tip 1/2/3 Özelliklerini destekler. 
 Her giriş yapılandırılabilir �ltreleri destekler.  
 Düşük gerilim tespit edilebilir ve LED ile gösterilir.  
 Her dijital giriş için kablo hasar tespiti (Opsiyonel) 
 Her girişte 500VAC izolasyon 
 İzolasyon sensör gerilimi için ters kutuplama koruması 
 İzolasyon sensör gerilimi 10V DC - 32V DC arasındadır. 

Dijital Çıkış Kartı (DO-16)  
 Düşük gerilim tespit edilebilir ve LED ile gösterilir. 
 Her çıkışta 500VAC izolasyon 
 İzolasyon çıkış gerilimi için ters kutuplama koruması  
 İzolasyon çıkış gerilimi 10V DC - 32V DC arasındadır. 
 Kısa devre koruması 
 Aşırı gerilim koruması 
 Her dijital çıkış  0.5A’e kadar yük akımına dayanıklıdır. 

Analog Giriş Kartı (AIPT6)  
 Akım ve gerilim seçimi tamamen yazılımsal olarak yapılandırılabilir, 

devreye alma sırasında donanım değişimine gerek yoktur. 
 ±25V DC’ye kadar gerilim koruma 
 Her analog girişte 12 kV ESD (elektrostatik boşalma) koruması 
 Yazılımla programlanabilen analog kanal girişleri: ±10V, ±5V, 0-5V, 0-

10V, 4-20mA, 0-20mA, -20mA to +20mA 
 Her kanal 2,3 ve 4 girişli PT100 yapılandırmayı destekler. 
 2500V izolasyon gerilimi 

EtherCAN-3 Kartı (Opsiyonel) 
 IEEE 1588v2 destekleyen bir adet 0/100Mbps Ethernet MAC  
 Modbus TCP’yi destekler 
 TCP/IP yığını Web sunucuyu, TFTP sunucuyu, TCP istemci-sunucuyu, 

UDP istemci-sunucuyu destekler. 
 Ethernet için bir adet RJ 45 Konektör  
 CAN Bus çoklu bağlantı için 2 adet RJ45 konektör 
 CAN Bus pinlerinde ±16 kV ESD (elektrostatik boşalma) koruması 
 CAN Bus bir yolda 120’ye kadar düğümün bağlantısına imkân tanır. 
 1Mbps’ye kadar veri aktarım hızı 

RS232 COM Kartı (RS232-2)  
 Her portta Modbus-RTU’yu destekler.  
 Tamamen yapılandırılabilir RS232 haberleşme parametreleri 
 RS232 pinlerinde ±15 kV ESD (elektrostatik boşalma) koruması 
 Her port azami 250kbps’de çalışır. 
 2500V izolasyon gerilimi 

RS485 & Programlama Kartı (RS485-1)  
 Her portta Modbus-RTU’yu destekler.  
 Tamamen yapılandırılabilir RS232 ve RS485 haberleşme 

parametreleri 
 RS232 ve RS485 pinlerinde ±15 kV ESD (elektrostatik boşalma) 

koruması 
 RS232 portu azami 250kbps’de çalışır. 
 RS485 portu azami 10Mbps’de çalışır. 
 RS485 portuna azami 256 düğüm bağlanabilir. 
 2500V izolasyon gerilimi 
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Teknik Özellikler

Uzak Mesafe Dijital I/O İletimi:

Kart Modüllerinin Özellikleri

Bir “master” ve bir “slave” istasyonu arası dijital I/O sinyallerinin 
iletimi, uzaktan denetim ve kontrol uygulamalarının tipik bir 
yapılandırmasıdır. RMC-B5, çok sayıdaki uzaktan I/O sinyal iletimi 
için oldukça ekonomik ve verimli çözümler sağlar. Master istasyon-
daki RMC-B5 “Modbus Master” modunda çalışırken, uzaktaki 
istasyonda diğer RMC-B5 “Modbus slave” modunda kullanılır.

İki telsiz modem radyo bağlantısını sağlar. İki nokta arası 
haberleşme mesafesi 50 km’ye (modemlere ve coğra� şartlara 
bağlı olarak) erişebilir.

RMC-B5 akıllı bir cihaz olduğundan, herhangi bir saha ekipmanına 
uzaktan kolaylıkla erişim için onu programlamak mümkündür. 
RMC-B5, uygun maliyetli ve esnek I/O genişletme modülü veya 
protokol dönüştürme modülü olarak çeşitli SCADA projelerinde 
kullanılabilir.

50km’ye kadar
RF I/O transfer

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
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