
SATELLINE® UHF & Licence free Radio Modems

Setting up a local data trans-
fer network is quick and cost 
effective with SATEL radio 
modems. The wireless net-
work is independent and free 
of operator services. The cost 
of operation is either free 
of charge or fixed, depend-
ing on the frequency used. 
SATELLINE radio modems 
are type-approved in over 50 
countries. 

SATELLINE radio modems are 
always on line and provide re-
liable, real-time data commu-
nications over distances rang-
ing from tens or hundreds of 
metres up to around 80 kilo-
metres. Thanks to a store and 
forward function, any radio 

modem in a network can be 
used as a master station, sub-
station 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 connec-
tions to large networks com-
prising hundreds of modems. 
Even for expanded networks, 
only one operating frequency 
is required. 

For the latest information, 
please visit www.satel.com.

www.satel.com
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SATELLINE®-EASy
Kablosuz Dünya – Yerel Çözümler

SATELLINE-EASy, uzun menzil uygulamalar 
için kompakt ve esnek çözümler sağlayan son 
model alıcı-verici radyo modemdir. Modemin 
yapılandırılmasını kolaylaştırmak için LCD ekran 
ve basmalı-butonlarla donatılmıştır.

SATEL modemleri ile yerel 
veri transfer ağı kurmak 
hızlıdır ve uygun maliyetli-
dir. Kablosuz ağınız operatör 
servislerinden bağımsızdır. 
İşlemin maliyeti kullanılan 
frekansa bağlı olarak ücret-
siz veya sabittir. SATELLINE 
modemleri 50’nin üzerinde 
ülkede onaylanmıştır.

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

SATELLINE modem ağları 
esnekt i r,  geniş let i lmesi 
kolaydır ve iki nokta arası 
bağlantıdan yüzlerce mode-
min bulunduğu büyük ağlara 
kadar geniş bir çözüm sunar. 
Genişletilmiş ağlar için bile 
sadece bir çalışma frekansı 
gereklidir. 

En güncel bilgiler için lütfen 
www.satel.com internet site-
sini ziyaret ediniz.



SATELLINE® UHF & Licence free Radio Modems
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Bloklama (FEC AÇIK) > 86 dB

±50 kHz’te Seçicilik > 67 dB

Emisyon Tipi F1D 

Haberleşme Modu Half-Duplex (Yarı Çift Yönlü)

Taşıyıcı Güç Kararlılığı <± 1.5 dB  

Parazit Işıma <2 nW

Entermodülasyon 
Zayıflaması

>60 dB

Elektrik Bağlantısı
Port1 sbt: RS-232            

Port2 seçenekleri: LVTTL, TTL veya RS-232 / 422 
(Port2 RS-232 / 422 programlanabilir)

Arayüz Konektörü D15, dişi

Seri Arayüzün Veri Hızı 300 – 38400 bps

Veri Formatı Asenkron veri

Sıcaklık Aralığı  -25 °C ... +55 °C (ETSI standartlarına göre testler)
-40 °C  ... +75 °C (mutlak minimum / maksimum)

-40 °C  …  +85 °C (saklama)

Anten Konektörü TNC, 50 ohm, dişi

Kutu Alüminyum Muhafaza

Ebat Y x E x D mm / Ağırlık 139 x 67 x 29 mm / 250 g

Teknik Özellikler
Ekipman EN 300 220-2, EN 301 489-1&3 ve EN 60950-1şartnamelerine uygundur. 

SATELLINE-EASy 

SATELLINE-EASy’nin iki çalışma gerilimi 
seviyesi mevcuttur. SATELLINE-3AS radyo 
modem ailesiyle uyumludur.

12.5, 20 ve 25 kHz kanal aralıkları 
yazılımsal olarak seçilebilirdir ve 1W’lık 
çıkış gücü uzun mesafe bağlantılarına 
imkan verir.

70 MHz’lik geniş bir ayar aralığına 
sahiptir ve çalışma frekansı 403...473 
MHz aralığında seçilebilir.

SATELLINE-EASy’nin 35W çıkış güçlü, 
IP67 korumalı modeli de mevcuttur. 
Ürün hakkında, SATELLINE-EASy Pro 
broşüründe daha çok bilgi bulunabilir.

SATELLINE-EASy 869 

SATELLINE-EASy 869 varsayılan 
ayarları ile Pan-Avrupa lisansı ücretsiz 
kanallarında kullanılması için hazırdır. 
Dar bant telemetri, alarm ve veri transferi 
uygulamaları için tahsis edilmiştir.

SATELLINE-EASy 869 ağın her bir radyo 
modemi yineleyici (repeater) olarak 
kullanılabilir. Mesaj Yönlendirme işlevi, 
minimum ekipman yatırımı ile büyük bir 
ağın bile kurulumunu kolaylaştırır.

Kanal değişiklikleri radyo modemin tuş 
takımını ve LCD’sini kullanarak veya bir 
PC yazılımı ile yapılabilir.

SATELLINE-EASy radyo 
modemler, radyo modül 
olarak ta mevcuttur. 
SATELLINE-M3-TR1 ve 
SATELLINE-M3-TR1 869 
hakkında modül broşüründe daha 
çok bilgi bulunabilir.

Modül SATELLINE-M3-TR1 ve SATELLINE-M3-TR1 869

Ebat 88 x 49 x 9 mm / 50 g

Değerler duyurulmadan değişime tabi tutulabilir.

SATELLINE-EASy SATELLINE-EASy 869

Frekans Aralığı  403 ... 473 MHz  869.400 ... 869.650 MHz

Kanal Aralığı
12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz  

(Seçilebilir)
25 kHz

Ayar Aralığı 70 MHz 0.25 MHz

Komşu Kanal Gücü < -60 dBc < -64 dBc

Duyarlılık  BER < 10E-3
(FEC AÇIK) 

-114 dBm @ 12.5 kHz 
-111 dBm @ 25 kHz

-111 dBm

Komşu Kanal Seçiciliği 
(FEC AÇIK)

> 47 dB @ 12.5 kHz
> 52 dB @ 25 kHz

> 52 dB

Radyo arayüzün veri hızı
19200 bps (25 kHz kanal) , 9600 

bps (12.5 / 20 kHz kanal)
19200 bps (25 kHz kanal)

Güç Tüketimi
Tasarruf Modları

<1.2 W (Alış)
<7 W (Gönderim 1 W)

Uyku: 0.12 W / DTR: 10 mW

<1.2 W (Alış)
<3.8 W (Gönderim 0.5 W)

Uyku: 0.12 W / DTR: 10 mW

Modülasyon 4FSK, GMSK 4FSK

Çalışma Gerilimi
2 seçenek: +3 ... +9 Vdc 

veya +6 ... +30 Vdc
+6 ... +30 Vdc

Taşıyıcı Gücü 100, 200, 500, 1000 mW 10, 20, 50,100, 200, 500 mW

Frekans Kararlılığı < 1 kHz < 2.5 kHz

Parazit Emisyon
< -100 dBm (RX), < -80 dBm 3.har-
monikte @ 1215 - 1240 MHz (TX)

< -57dBm (RX/TX)

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


