
ATC-873  
DüĢük Güçlü Kablosuz Modül 

Kullanım Kılavuzu 

 
About ATC-873 
ATC-873, düşük güçlü kablosuz modül, kısa mesafelerde kablosuz data iletişimi için kullanılır. 
 
Çük boyutu, hafif ağırlığı, düşük güç tüketimi, güvenliği ve düzenliliği sayesinde çift yönlü data iletişimi, test ve kontrol 
fonksiyonları sağlar. Su sayaçları, elektrik sayaçları, gaz sayaçları, park metreler, akıllı kartlar, elektronik teraziler,  
personal takip cihazları, analiz cihazları, bina kontrol, alarm sistemleri, otomatik data toplayıcılar, sanayi tipi uzakdan 
kontrol, uzakdan bina test cihazları, güvenlik, ev için güç tüketen cihazlar, giriş ve çıkış takipleri gibi birçok konuda 
kablosuz olarak erişim yapılmasını sağlar. 
 
Mini bilgisayarlar için veya PC ler için USB portu sayesinde kolayca bağlantı kurulmasını sağlar. 
 
ATC-873 Ġçerik: 
 
1.Ultra düĢük güçde iletiĢim 

500mW güçden daha düşük iletişim, yüksek alıcı hassasiyeti: -119dbm , 
2. ISM frekans bandı, bir frekans da çalıĢma Ģartı gerektirmez.  
 
433MHz taşıyıcı frekans (veya 315/868/915MHz taşıyıcı frekans da kullanılabilir). 
 
3. Yüksek Anti-Paratiz ve düĢük BER (bit hata oranı)  
GFSK modulasyon modu ile en uyumlu ve verimli iletişim protokolüne uyum sağlar. 
Gerçek bit hata oranı olarak 10-5 ~10-6 seviyesine kanal bit hata oranı 10-2 iken ulaşılabilir. 
 
4. Long transmission distance 
Görünür ortamda güvenilir iletişim mesafesi (BER=10-3/1200bps iken) 800mtereyi geçer (anten yüksekliği 500m 
(BER=10-3/9600bps) ‘den yukarda iken) 
 
5. Açık data iletiĢimi 
Açık data arabirimi standrt veya standart olmayan hertür kullanıcı protokolüne uyum sağlaması açısından sağlanmıştır. 
Havada oluşabileek olası hatalı data otomatik olarak filitre edilebilir (alınan data, yollanan datanın aynısıdır) Gönderme 
ve alma işlemi için yükleme zamanı 10ms den küçük olmalıdır. 
 
6. Çoklu kanal ve hız  
Standart ATC-873 konfigürasyou, kullanıcıların çoklu iletişim kombinasyonlarında çalışmasına olanak sağlamak için  16 

kanal sunar. 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps hızlarında baud ayarları seçilebilir. 

Kablosuz data iletişim hızı, kullanıcının cihazıyla aynı seviyede arabirim özelliğini yakalayabilmek için data baud hızı ile 
direk orantılıdır.  
 



7. Yüksek hızlı kablosuz iletiĢim ve geniĢ data buffer (tampon bellek) 
Havadaki iletişim hızı arabirimdeki iletişim hızından daha yüksek olduğunda, bir defada sınırsız uzunlukda data iletimine 
izin verilir. Hız daha düşük veya arabiriminkine eşit olduğunda ise,  kullanıcıların daha esnek programlama yapabilmeleri 
için bir defada 255 byte data buffer paketleri yollanmasına izin verilir. 
 
8. Akıllı data kontrolü ; kullanıcı yoğun programlama yapmak zorunda kalmaz. 
 
Half dupleks iletişimde bile, kullanıcının youğun programlamaye girmesi gerekmez.  Sadece arabirimden data iletir ve 
alır. ATC-873 otomatik olarak geri kalan işlemleri tamamlayacaktır (iletişim, gönderme ve alma, havadaki dönüştürme 
işlemleri, kontrol vs.). 
 
9. DüĢük güç tüketimi 
Alıcının çekyirği akım 45mA dan düşüktür. Vericinin çektiği akım ise 360mA dan düşüktür. Uyku modunda çalışıyorken 
cihaz 100uA den az akım çeker.  
 
10. Yüksek güvenirlilik, küçük boyutlar. 
Tek bir Radio-frekans çipi ile ve tek bir MCU (mikro işlemci) ile yüksek güvenirlilik ve düşük hata oranı sağlanmıştır. 
 
11. Watchdog izleme 
Watchdog izleme sistemi ile cihazın iç çalışması sürekli olarak gözetim altındadır ve cihazın güvenle çalışması garanti 
altına alınır. 
 
12. Anten Seçimleri 
Kullanıcılar, kendi uygulamalrına optium verimi sağlayacak çok sayıda anten çeşitleri arasından seçim yapabilirler.  
 
ATC-873 Uygulaması 
 
1.ATC-873 Arabirim Açıklaması 
 
RS-232/RS-485 Kullanıcı Arabirimi 
 
ATC-873 üzerinde bir adet RS-232 DB9 dişi konnektör, ve bir adet RS-485 konnekktörü vardır. Konnektör detayları 
Tablo de gösterilmiştir. 
 
RS-232/485 Pin bağlantı Ģekli (DB9-F diĢi üzerinde) 

DB9 Pin   RS-232   RS-485   Açıklama 
2   RXD   485 -   I/O 
3   TXD   485+   I/O 
4   SLE   SLE  Uyku için HIGH 

Uyandırmak için LOW 

5   GND   GND   Toprak (Ortak uç) 
 
RS-232/485 Pin bağlantı Ģekli (6 pinli terminal zerinde) 

Pin Nosu (Soldan)  RS-232   RS-485   Açıklama 
1    TXD   485+   I/O 
2    RXD   485-   I/O 
3    SLE   SLE  Uyku için HIGH 

Uyandırmak için LOW 
 

4    NC   NC 
5    VIN   VIN 

6    GND   GND   toprak (Ortak uç) 
 

ATC-873 Power supply ve Uyku Modu 
 
1. Power supply 
ATC-873, +9-12V arası DC besleme kullanır. Beslemesini ayrıca diğer cihazlarlada paylaşabilir.  
Besleme adaptörü seçimi yapılırken kaliteli ve düzgün regülesi olan voltaj seviyesinin oynamadığı bir adaptör 
seçilmesine özen gösterilmelidir. 
Ayrıca, cihazın bağlandığı besleme sisteminde başka cihazlar çalışıyor ise kaliteli toprak bağlantısının yapılması 
iletişimin güvenilirliğini arttıracaktır. Toprak hattı ile bağlantı yapılmaz ise, cihaz üzerinde kendi topraklaması yapılabilir 
fakat, bu durumda topraklama kesinlikle şebeke elektriğinden bağımsız olmalıdır. 
 
2. Uyku Modu 
ATC-873 uyku modlu ve uyku modsuz olarak iki versiona sahiptir.  
ATC-873 uyku modunda iken 100uA akım çeker. Uyku modlu version, kullanıcı tarafından uykuya alınabilir veya 
uykudan çıkartılabilir. ATC-873 için iki tür uykudan uyanma modu vardır. Birincisi donanım tarafından uyandırılmak 
diğeride arabirim tarafından uyandırılmak. (hava dan gelen sinyal ile uyandırılmak ayrı bırakılmıştır). Donanımsal olarak 
uyandırılmak Pin 5 ucuna HIGH giriş yapılarak sağlanır, LOW giriş ile uyandırılır. Arabirim ile uyandırmak için gerekli 
olan datanın kullanıcı tarafından yollanması gerekir. Fabrika çıkışında ATC-873 uyku modu kapalı pozisyondadır. 



Dolayısı ile kullanıcıların uyku modunu aktif etmeleri için yazılım üzerinden, donanımsal veya arabirim üzerinden olacak 
şekilde set etmeleri gerekir.  
 
Eğer kullanıcı, uyku modunu kullanmak istemiyor fakat bu özeelliğe yinede sahip olmak istiyorsa, yazılım üzerinden 
bunu kapalı moda alabilir veya terminal soketdeki 3 nolu pini GND’ye direk bağlayarak bu özelliği kapatabilir. 
 
ATC-873 parametre ayarları: 
ATC-873 üzerinde bir TTL, RS232 ve RS485,arabirimi mevcutdur. Cihazınızı satın almdadan önce hangi arabirimi 
itediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.   
 

ATC-873 için genel parametreler, COM baud hızı ve onay，RF baud hızı, kanal ve frekans şeklindedir.  RF modül 

yazılımı ile bu parametreler değiştirilebilmektedir. RF baud hızı COM baud hızından yüksek olduğunda, bir defada 
sınırsız data yollamak mümkün hale gelmektedir. RF baud hızı COM baud hızından düşük olduğunda ise bir defada en 
fazla 255 byte data yollanabilir. Besleme 5VDC ile verilmelidir.  
 
Ġki ATC-873 iletiĢimi aĢağıdaki gibi Ģartları sağlamalıdır: 
1. Kanalları (frekansları) aynı olmalıdır. 
2. RF baud hızları aynı olmalıdır. 
3. RF Modul COM baud hızı ve onay özelliği bağlandığı cihaz veya PC ile aynı olmalıdır. 
 
Parametrelerin fabrika çıkıĢ ayarları: 
Kanal :1 
Arabirim hızı: 9600BPS 
Arabirim onay (verify) : None 
Havadaki hız : 9600BPS 
 
Kanal ve Frekans listesi: 

Kanal  Frekans  Kanal Frekans 
1  430.2000MHZ  9  458.5250MHZ 
2  431.4288MHZ  10  459.1250MHZ 
3  431.7360MHZ  11  459.5250MHZ 
4  430.5072MHZ  12  460.1250MHZ 
5  434.6940MHZ 13  460.5250MHZ 
6  434.2332MHZ  14  461.1250MHZ 
7  433.1580MHZ  15  461.5250MHZ 
8  433.9260MHZ  16  462.1250MHZ 

 
 
ATC-873 Teknik Özellikler: 
 
Modülasyon Tipi : GFSK 
Çalışma frekanıs: 433MHz 
İletişim gücü: <500mW 
Alıcı hassasiyeti -123dBm 
İletişim sırasında çekilen akım : <360mA 
Alıcı sırasında çekilen akım : <45mA 
Uyku modunda çekilen akım : <100uA 
 
Kanal hızları: 1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 
Kullanıcı bir arabirim hızı seçebilir : 1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 
Kullanıcı alıcı / verici yükleme zamanını set eder ve değer 10mS den küçük olmalıdır. 
Arabirim data formatı : 8E1/8N1/8O1 
Besleme : 9-12VDC 

Çalışma sıcaklığı : -20C～65C 

Çalışma ortam nemi : 10%～90% (yoğunlaşmasız) 

Boyutlar: 44mmX27mmX8mm 



Model ve Ġsim 
 
Notlar: Kullanıcı anten seçimi 

 
 
RF modülün yazılımı nasıl kurulur? 
 
ATC-873 RF-modulün yazılım CD’sini kontrol ediniz. CD içinde kullanım kılavuzu ve yazılımı mevcutdur. RF Modül 
yazılımı sayesİnde  kanal ve frekans ayarlarını değiştirebilir ve uygulamanıza uygun hale geirebilirsiniz.  

 
BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
Ürün bakım ve onarım gerektirmez. 
 
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR 
Islak ve nemli ortamlarda bulundurmayınız. Cihazın darbe almasını mutlaka engelleyiniz.  
 
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 
Cihazınızın çalışmaması durumunda bağlantı uçlarındaki ekipmanları/elemanları kontrol ediniz. 
Cihaz eğer elektrik ile çalışıyorsa, güç ünitesinde voltaj olup olmadığından emin olun. 
Teknik destek için ithalatçı firmaya başvurun. 
 
TÜKETĠCĠNĠN KENDĠ YAPABĠLECEĞĠ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMĠZLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

ATC-873 her hangi bir bakım gerektirmez. 

 
ÜRETĠCĠ FĠRMA BĠLGĠLERĠ 
 
SHENZHEN ATC TECHNOLOGY 
Adres : Room 809, Taikang Building, Tairan Industrial & Trading Zone, Futian District, Shenzhen / China 
Tel: +86-755-83452531  83453318 
Fax: +86-755-83555891 
 
ĠTHALATÇI FĠRMA BĠLGĠLERĠ: 
 
NOKTA ELEKTRONIK VE BILISIM SISTEMLERI SAN. VE TIC.LTD.STI. 
Adres : Perpa Tic.Merkezi B Blok K:8 No:907 Sisli-Istanbul-TURKEY 
Tel : +90 212 222 87 80 
Fax: +90 212 220 85 44 
Web : www.noktaelektronik.net 
e-mail : nokta@noktaelektronik.net 

 

http://www.noktaelektronik.net/
mailto:nokta@noktaelektronik.net

