
 

 

RS-232/485/422 - Fiber Optik Ring Çözümü (Loop Uygulaması-Daisy Chain) 

Fiber optik ring yapı (Loop ) RTU / PLC ile Scada yada Host Controller bağlantısını fiber optik hat 
üzerinden gerçekleştirmek için idael bir çözümdür. Fabrika otomasyon sistemlerinde farklı 
noktalarda bulunun PLC & RTU gibi cihazların RS485 / RS422 seri haberleşme portunun fiber optik 
singlemode yada multimode kablo üzerinden merkezdeki Scada kontrol sistemine erişimini 
gerçekleştir.  
 
Bu çözüm için kullanılan ürün RS232 / RS485 / RS422 to fiber optik converter olan Model271’dir. 
Bu ürün noktadan noktaya bağlantıyı desteklediği gibi ring yapıyıda desteklemektir. 
 
Çalışma prenisibi master slave şeklindedir. Sistemde 1 adet master Model271 olup kalanlanlar 
slave olmalıdır. 
 
Ring Yapı Daisy Chain (Loop uygulaması ) 

 
 

 

 

Çözüm|  RTU/PLC – Scada Host Computer Bağlantısı   



Haberleşme Sistemi 

Master out portundan data gönderdiği zaman RTU1 datayı input alış portundan alır daha sonra RTU2’nun 

alış portuna gönderir. Tüm slaveler gönderilen datayı alır. Model 271 half-duplex çalışma modunda çalıştığı 

için masterın input portu bu datayı almaz. 

Slave RTU data gönderdiği zaman data master’a gelir. Master data göndermenez. Örneğin RTU2 data 

gönderdiği zaman Datayı RTU3 üzerinden master datayı alır. Yani RTU3 ve master datayı alır. RTU1 datayı 

almaz. 

Teknik Spesifikasyonlar 

 

RS-232/485/422 Standartlar:EIA RS-232C, RS-485, RS422 standardı 

RS-232 signal: OUT(TX), IN(RX), GND 

RS-422 signal: T+, T-, R+, R-, GND 

RS-485 signal: D+, D-, GND , 2 Tel 

Çalışma Modu:  

Noktadan noktaya veyanoktadan çok noktaya, 2 tel half-duplex, 4 tel full duplex 

Baud rate: 0~115.2Kbps,  

Đletim mesafesi:  

RS-485/422 tarafı:1.2Km(9600bps) 

 

RS-232 tarafı: 5m 

Azami atlama düğümü sayısı: 128 düğüm(RS-485/422) 

Port koruması: 600W surge koruması 

                     15KV ESD koruması 

 

Optik Fiber Konnektörler : SC, FC ya da ST, opsiyonel 

Fiber optic kablolar: Single Mod:8.3/125,8.7/125,9/125 ya da 10/125 um 

                               MutiMod:50/125,62.5/125 ya da 100/125 um 

iletim mesafesi: 20, 40,60,80,100, 120km(SM), 2km(MM)  



Dalgaboyu: 850nm,1310nm,1550nm 

 

Çevresel KoşullarÇalışma Sıcaklığı: -40°C ila 75°C  

Saklama sıcaklığı: -40°C ila 85°C 

Nem: 5% ila 95% 

 

Diğer ürünlerimiz ve çözümlerimiz için bize ulaşın. 
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Haberleşme sistemlerinde yüksek performansı yakalayın 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


