SATELLINK® Products

SATEL® I-LINK 100
Kablosuz Dünya – Yerel Çözümler
SATELLINE radyo modemleriyle beraber kullanıma yönelik I-LINK 100 I/O
dönüştürücü, bir yerden başka bir yere bağlantı bilgisinin veya analog sinyallerin şeffaf transferini gerçekleştirir.
Kendi uygulamanızı inşa etmek şimdi eskisinden de kolay!
I-LINK 100 dönüştürücü ve SATELLINE radyo modemleriyle anahtar konumdaki bilgiler veya ölçüm aletindeki (analog veya sayısal) değerler gözetim
noktasından denetim istasyonuna karşılıklı olarak nakledilebilir.
I-LINK 100 ayrıca Bir Noktadan Çok Noktaya modunda da kullanılabilir.
Bu modda bir Ana istasyon ve Slave istasyonlar arasında transfer olur
Daha fazla esneklik sunmak için Modbus uyumlu sürüm de mevcuttur.
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SATELLINK® Products
SATELLINE Kablosuz Haberleşme için I/O Dönüştürücü
Modüler Tasarım

SATEL I-LINK 100’ün röleli 4 sayısal I/O portu ve 2 analog I/O
portu vardır. Kapasite arttırmak için, aynı tip (I-LINK 200) veya
6 sayısal I/O port ile donatılmış (I-LINK 300) genişletme modülleri mevcuttur. Azami 3 genişletme modülü eklenebilir. Modbus
uyumlu I-LINK 100 sürümü de mevcuttur.

Teknik özellikler SATEL I-LINK 100
Çalışma Gerilimi

+9 ... +30 Vdc

Sıcaklık Aralığı

-25 °C...+55 °C

2 Analog giriş

4...20 mA (Rezistif 200 Ω)

2 Analog çıkış

4...20 mA (Faal)

Örnekleme Aralığı

Sürekli...120 dk (Seçilebilir)

Kararlılık

+/- 1 % (Bütün sıcaklık aralığı için)

SATELLINE radyo modemleri ile dağıtılan verinin ve diğer iletilerin doğruluğu teknik olarak oldukça iyi korunsa da, bir CR-protokolü (iadeli taahhütlü) ek olarak için kullanılır. Bu protokol,
yönetici tarafından gönderilen bir kontrol komutunun, denetlenen mevkideki I-LINK tarafından doğru olarak alınmasını sağlar.
Nihai alıcı iletiyi gönderen istasyona otomatik olarak geri gönderir. İletinin, orijinal olanla uyuşmaması ihtimaline karşı I-LINK
görünür bir alarm üretir. Harici alarm sistemi için bir çıkış da vardır.

Çözünürlük

12 bit (4096 adım)

Doğruluk

<0.4 %

4 Sayısal giriş

0...35 Vdc

4 Sayısal çıkış

0...250 Vac

Cevap süresi

< 500 ms

Uzman yardımı her zaman elinizin altında

Veri hızı

2400...19200 bps

20 yılın üzerinde bir deneyimle SATEL Oy dünyadaki modem
üreticilerinin önde gelenlerinden biridir. Hem ürün tasarımı hem
uluslararası pazarlamadaki süreğen ve yenilikçi çalışmaların sonucu olarak, oldukça geniş modem seçeneği ile dünya çapında
yaygın ve kalifiye dağıtım ağı arz eder.

Arayüz

RS-232 +/- 15 Vdc

Alarm çıkışı

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

Göstergeler

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

Bağlaçlar

D-15 (Modem / Genişletme üniteleri)
Vida (Girişler / Çıkışlar)

Genişletme üniteleri

I-LINK 200 (2 analog ve 4 sayısal I/O)
I-LINK 300 (6 sayısal I/O)

Montaj

Duvara montaj veya DIN rayı

Muhafaza

Paslanmaz çelik

Ebat (Boy x En x Derinlik)

123 x 85 x 30 mm

Ağırlık

120 g

Uygunluk

SATELLINE-2ASxE, 3AS-serileri, EASy, 1870, 1870E, 1915

Çok noktaya çalışma modu için I-LINK’e özgü PC yazılımı sistem
bilgilerinin ekrana yansıtılmasının yanısıra I-LINK 100 parametrelerinin sistem gereksinimlerine uygun yapılandırılmasını sağlar.

Güvenilir İletim Güvence Altında

SATEL Oy, ISO 9001:2008 ve ISO14001:2004 sertifikasına
sahiptir. Operasyonların ve ürünlerin kalitesi mümkün olduğunca
kusursuz ve üst seviyede tutulmaktadır.
SATEL ayrıca farklı modem uygulamalarında hatırı sayılır ölçüde
bir bilgi birikimine sahiptir. Bu yüzden, uygulamanız her ne olursa olsun ihtiyacınız olduğu zaman uzman yardımımızı istemekten çekinmeyiniz. SATELLINE modemleri, havaalanlarında,
su ve elektrik şebekelerinde ekranda gözetleme ve denetim
uygulamalarının yanı sıra şehirlerdeki konum veri tabanlı filo
yönetim sistemi kurmakta kullanılır.

Değerler duyurulmadan değişime tabi tutulabilir.
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İki nokta arası
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