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1.0 Genel Açıklamalar:  

     ATC-105 izolasyonlu arabirim çevirici, RS-232C, 
RS-422, RS-485 standartlarına uygun ve RS-232 
sinyalini, düzenli RS422 veya RS-485 sinyaline 
çevirebilme özelliğine sahiptir. Yüksek voltaj 
korumalıdır (3500V) ve hızlı Geçici Voltaj Süpresörü 
(TVS) ile  yıldırım ve yüksek voltajdan oluşan etkiyi 
verimli bir şekilde önler (ESD). PC, IPC veya taşınabilir 
bilgisayarınızı RS-232 arabirim bağlantısına 9 PIN dişi 
konnektör ile bağlayabilir ve RS-422, RS-485 tarafınıda 
uygun bir 4-bit terminaline bağlayabilirsiniz. RS-485 çift 
hat yarı duplex’I destekler, şöyle ki; sadece RS-485’in 
iki hattı aynı anda data alabilir ve gönderebilir. 
Handshake sinyali (örneğin, gönderme isteği, RTS) 
data yönetmeyi kontrol eder. ATC-105 Photoelectric 
İzoleli Arabirim Çevirici içindeki devre sayesinde data 
yönlendirmelerini meydana çıkarabilir ve RS485 
network’u hiçbir Handshake sinyali olmaksızın switch 
ederek kontrol edebilir.  Bu tür RS-485 kontrolü şeffaf, 
kolay ve herhangi bir RS-232 tabanlı çalışma modu için 
yazılım gerektirmez. 

. ATC-105 Photoelectric İzoleli Arabirim Çevirici 
noktadan-noktaya (point to point), noktadan-çok 
noktaya (point to multi-point) güvenilir bir şekilde 
iletişim sağlayabilir. Point to multi-point bağlantı ile 
RS-422 veya RS-485 arabirm cihazına 0-115.2KBPS 
hızla data aktarımı yapabilirsiniz. İki renkli data akış 
gösterge ışığı arızayı gösterebilir. Ayrıca RS-232C 
den RS-422, RS-232 den RS-485 uyumlu bağlantı 
modlarını da destekler. 

2.0  Performans parametresi 
2.1 Arabirim:  EIA/TIA RS-232C, ve RS- 485/RS-422 

standartlarını birbirine çevirir. 
2.2 Elektrik arabirimi: RS-232C arabirimi - DB9 PIN  

Dişi Konnektör 
RS-422/RS-485 arabirimi 4-bit terminal  
2.3 Transmission media: twisted-pair kablo veya 

shielded kablo 
2.4 Çalışma Sistemi: Yarı Eşzamansız veya  tam duplex 

2.5 Sinyal Göstergesi: 3 sinyal gösterge ışığı vardır TD, 

RD ve PWR 

2.6 İzolasyon: İzolasyon voltajı 3500V RMS 500VDC 

2.7 Veri Hızı:      115.2K BPS to 300M 

                   38.4K BPS to 2.4KM 

                   9600 BPS to 5KM 

2.8 Koruma Oranı: RS-232 arabirimi+15KV ESD koruma, 

RS-422, RS-485 arabirimi 600W yıldırım koruması ve her 

hat için ayrı koruma 

2.9 Aktarma Mesafesi: 0-5 km (115200-9600BPS)  

2.10 Boyutlar: 85mmx54mmx25mm 

2.11 Çalışma şartları: -25C ile 70C,  5% ile 95% nem 

oranı 

3.0  Konnektör ve Sinyal: 

RS-232 DB9 Dişi Konnektör Pin Çıkışları 

DB9 Dişi RS-232 

PIN2 TXD 

PIN3 RXD 

PIN7 GND 

RS-422/485 Terminal Pin Çıkışları： 

Terminal 
No 

1 2 3 4 

RS-422 T+ T- R- R+ 

RS-485 485+ 485- - - 

4.Kurulum ve Uygulama:  

ATC-105 İzolasyonlu arabirim çevirici cihazı kurmadan 
once mutlaka kullanma kılavuzunu okuyunuz. 4-bit terminal 
pin bağlantı yönergesine uygun olan RS-422 veya RS-485 
olarak sonlandırılmış güç girişine +9V enerji bağlantısını 

yapın. ATC-105 ürünü 2 adet geçiş switchine sahiptir. Sol 
yöndeki switch RS-232 arabiriminin DTE DCE seçicisidir. 
Not:  Eğer cihaz bilgisayar seri port’una bağlı ise 
switch DCE modunda, eğer cihaz başka bir RS-232 
cihazına bağlı ise switch DTE modunda olmalıdır. Sağ 

yöndeki switch RS-422/RS-485 dönüşüm modu ve 
kullanıcının kendi ihtiyacını seçmesi içindir. 
ATC-105 arabirim çevirici aşağıdaki bağlantı modlarını 
destekler:  
1. point to point/4 kablo tam duplex 
2. point to multi-point/4 kablo tam duplex 
3. point to point/dual-line yarı duplex 
4. point to multi-point/ dual-line yarı duplex 

RS-232’den RS-422’ye dönüşüm: ATC-105 arabirim çevirici 
switchi RS-422 konumuna getir. 
RS-232’den RS-485’ye dönüşüm: ATC-105 arabirim çevirici 
switchi RS-485 konumuna getir. 
   

5.0 RS-232 den  RS-422 e dönüşüm iletişim 

bağlantı noktası haritası  

5.1RS-422 point to point/4 kablo full duplex 

iletişim 

 

 

 

5.2. RS-422 point to multi-point/4 kablo tam duplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. ATC-105 Arabirim çevirici arasındaki Full duplex 

iletişim bağlantısı 

  

RS-232’den RS-485’e dönüşüm 

5.4 RS-485 point to point/ dual-line yarı duplex 

 

 

 

 

5.5 RS-485 point to multi- point /dual-line yarı duplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 ATC-105 Arabirim çevirici arasındaki Yarı-duplex 
iletişim bağlantısı 

 

6.0 Sorun Giderme 

6.1 Data Aktarım Hatası:  

A. RS-232 arabiriminin doğru şekilde bağlı olup olmadığını 

kontrol edin 

B. RS-422 arabiriminin doğru şekilde bağlı olup olmadığını 

kontrol edin 

C. RS-485 arabiriminin doğru şekilde bağlı olup olmadığını 

kontrol edin 

D. Power’ın normal olup olmadığını kontrol edin 

E. Switch ayarının doğru değişim modunda olup olmadığını 

kontrol edin 

F. DTE, DCE Switch’inin doğru arabirim ayarında olup 

olmadığını kontrol edin  Not:  Eğer cihaz bilgisayar 

seri port’una bağlı ise switch DCE modunda (DTE 

arabirimi) ; eğer cihaz başka bir RS-232 cihazına 

bağlı ise switch DTE modunda olmalıdır. (DCE 

arabirimi) . Switchi sola çevirdiğimizde ATC-105 

arabirim çevirici DCE konumunda olur, RS-232 DB9 

dişi iç bağlantı şekli: PIN2 - TXD, PIN3 - RXD Switchi 

DTE pozisyonunun soluna çevirdiğimizde ATC-105 

arabirim çevirici DTE konumunda olur, RS-232 DB9 

dişi iç bağlantı şekli: PIN2 - RXD, PIN3 - TXD. 

 

 

6.2 Data kaybı ve Hatalar:   

A. Cihazlardan gönderilen dataların uyumunu, formatını ve 

hızını kontrol edin. 
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