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Programlanabilir Röle Ünitesi

ÜRÜN AÇIKLAMASI

RT-100 ürün ailesi sistemleriniz hem akıllı otomasyon ünitesi hem de ağ geçidi özelliği ile gelmektedir. Ağ geçidi özelliğine

sahip RT-100, akıllı otomasyon ünitesi olmasının yanı sıra mobil cihazlar ve bulut hizmeti için de bir köprü görevi görebilir.

Bu özelliği sayesinde sisteminizde bir adet RT-100 ağ geçidi bulunması ve uyumlu ünitelerinizin bu RT-100’e bağlanması

sisteminizin uzaktan izlenebilmesine ve yönetilebilmesine imkan sağlar. Bu sayede hem alandan hem de maliyetten tasarruf

edebilirsiniz.

Özellikler

Besleme GerilimiBesleme Gerilimi
ACAC 90V-265V (12 kV ESD korumalı tamamen izoleli kaynak)90V-265V (12 kV ESD korumalı tamamen izoleli kaynak)

Çalışma FrekansıÇalışma Frekansı

DCDC 12V ya da 24V (6 kV ESD koruması)12V ya da 24V (6 kV ESD koruması)

ÇıkışlarÇıkışlar 4 ya da 8 adet 16A4 ya da 8 adet 16A

GirişlerGirişler 4 ya da 8 adet 1-2k empedanslı max 12-24V tetik4 ya da 8 adet 1-2k empedanslı max 12-24V tetik

Güç tüketimiGüç tüketimi 6W6W

SertifikalarSertifikalar

OnaylıOnaylı CECE

OnaylanabilirOnaylanabilir FCC, TELEC, WiFi Alliance, SSRCFCC, TELEC, WiFi Alliance, SSRC

KutuKutu

YükseklikYükseklik 91mm91mm

GenişlikGenişlik 73 mm / 144 mm73 mm / 144 mm

DerinlikDerinlik 65 mm65 mm

Ağırlık (Dolu)Ağırlık (Dolu)

Çevresel KoşullarÇevresel Koşullar

Çalışma sıcaklığı.Çalışma sıcaklığı. -10 °C ile +50 °C-10 °C ile +50 °C

Saklama derecesi.Saklama derecesi. -20 °C ile +60 °C-20 °C ile +60 °C

Depolama Bağıl NemiDepolama Bağıl Nemi %93’e kadar%93’e kadar

Elektrik Parametreleri

Uygulama (lar)Uygulama (lar) RTM Spark (Programlama Yazılımı), Nimbus (Mobil Aplikasyon)RTM Spark (Programlama Yazılımı), Nimbus (Mobil Aplikasyon)

Protokol (ler)Protokol (ler) RTMBus, MODBUSRTMBus, MODBUS

HaberleşmeHaberleşme RS485, Sub 1 GHz RF, Wi-Fi 2.4 GHzRS485, Sub 1 GHz RF, Wi-Fi 2.4 GHz

İnsan arayüzüİnsan arayüzü OLED Ekran, Cihaz üzerinde menü tuşlarıOLED Ekran, Cihaz üzerinde menü tuşları
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AC Cihazlar için Bağlantı Şeması

AC Beslemeli cihazınızın giriş gerilim aralığı 90-265 V AC ‘dir. Cihaz içerisinde sigorta elemanı olmadığından mutlaka harici bir

hızlı sigorta kullanılmalıdır. FAZ ve NÖTR bağlantılarını doğru yapılması gerekmektedir. Cihazın Surge koruması FAZ hattı

üzerindedir. Bu nedenle faz nötr bağlantılarının ters yapılması cihaz korumasını zayıflatacaktır.

Sayfa   2/ 4

Yayın Tarihi: 04.12.2018
Rev no: 03

www.rtmelektronik.com.tr



RT-100RT-100

Datasheet & Kullanıcı Kılavuzu

DC Cihazlar için Bağlantı Şeması

DC Beslemeli cihazınızın besleme koduna göre 2 farklı DC gerilim seviyesi mevcuttur. 12V DC beslemeli ürününüzün 24V DC

ile beslenmesi halinde ürün zarar görecektir. 12V DC veya 24V DC beslemeli cihazınızı önerilen gerilim seviyesinin 1V altında

besleyebilirsiniz fakat önerilen gerilim seviyesinden daha yüksek bir seviyede beslememeniz gerekmektedir.
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UYARILAR

     Bu belgede sağlanan bilgiler, burada bulunan ürünlerin genel açıklamalarını ve/veya performansının teknik özelliklerini içerir.
     Bu belgelerin, özel kullanıcı uygulamalarının uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek için kullanılması amaçlanmamıştır ve bunun için
kullanılmamalıdır. İlgili özel uygulama veya kullanım amacı için ürünlerin uygun ve tam risk analizini, değerlendirmesini ve testini yapmak,
söz konusu kullanıcının veya entegratörün görevidir.
     Ne RTM Elektronik ne de bağlı veya yan kuruluşları, burada verilen bilgilerin yanlış kullanımından hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Herhangi bir iyileştirme veya değişiklik yapma öneriniz var ise ya da bu kitapçıkta herhangi bir hata bulursanız lütfen bize haber verin.
RTM Elektronik firmasının, önceden yazılı izni olmaksızın bu belgenin hiç bir kısmı herhangi bir yöntemle elektronik, mekanik veya fotokopi
yoluyla çoğaltılamaz. Bu ürün monte edilirken veya kullanılırken, geçerli olan tüm eyalet, bölgesel ve yerel güvenlik yönetmeliklerine
uyulmalıdır. Güvenlik nedenleriyle ve belgelenmiş sistem verilerine olan uyumu sağlamak için, komponentlerin onarımında yalnızca üretici
firma yetkilidir.
     Aygıtlar, teknik güvenlik gereksinimi olan uygulamalarda kullanıldığında, ilgili talimatlara uyulmalıdır.
     Donanım ürünlerimizle birlikte RTM Elektronik yazılımı veya onaylanmış yazılım kullanmamak, yaralanma, hasar veya uygun olmayan
çalışma sonuçlarına yol açabilir.
     Bu bilgilere uymamak yaralanmaya veya ekipmanın zarar görmesine yol açabilir.

LÜTFEN UNUTMAYIN

     Elektrikli cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve muhafazası sadece kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu materyalin
kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir durum için RTM Elektronik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.Kalifiye eleman,
elektrikli cihazların yapısı, çalışması ve montajı hakkında bilgi ve beceri sahibi olan, muhtemel tehlikeleri fark etmek ve bunlardan
kaçınmak için güvenlik eğitimi almış olan kişidir.

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ
   •Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen özel koşullar altında olmadığı sürece, herhangi bir kapağı veya kapıyı açmadan ya da herhangi bir
aksesuarı, hardware’ i, kabloyu, konektörü veya kablo bağlantılarını takmadan veya çıkarmadan önce bağlı aygıtlar dahil tüm ekipmanların
güç bağlantılarını kesin.
   •Gücün kesildiğini onaylamak için mutlaka uygun bir nominal gerilim algılama aygıtı kullanın.
   •Gücün kablosunun fişini hem ekipmandan hem de güç kaynağından çıkarın.
   •Tüm kapakları, aksesuarları, donanımı, kabloları ve telleri yerlerine takın ve sabitleyin ve ekipmana güç vermeden önce uygun toprak
bağlantısının bulunduğunu onaylayın.
   •Bu ekipmanı ve varsa ilişkili ürünleri çalıştırırken yalnızca belirtilen voltajı kullanın.

⚠ UYARI

EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
   •Sadece, RTM Elektronik ‘in bu ekipmanla kullanmak için onayladığı yazılımı kullanın.
   •Uygulama programınızı, hardware konfigürasyonunu her değiştirdiğinizde güncelleyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.
Akıllı Kontrol Ünitesi Uyarı Notları
Aygıtı monte etmeye, çalıştırmaya veya bakımını yapmaya çalışmadan önce, bu kullanıcı kılavuzundaki talimatları dikkatle okuyun ve
aygıta aşina olmak için aygıtı inceleyin.
Daha fazla bilgi için bize (rtmelektronik.com.tr) veya yerel satıcınıza başvurun.
PATLAMA VEYA YANGIN TEHLİKESİ
   •Elektrikli aygıtlar kullanım ömrü sonuna geldiklerinde ulusal yasalara göre ayrı olarak toplanmalı ve çevreye uyumlu geri dönüşüm
tesisine gönderilmelidir.
   •Aygıtı ateşe atmayın.
   •Aygıtı düşürmeyin veya aygıta vurmayın.
   •Hasarlı bir aygıtı kullanmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.
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