
SATELLINE radiomodem
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Radio rätt i alla lägen
Radiomodem är trådlösa modem som kommunicerar via radio där Du 
själv bygger nätet. Nätet kan vara av temporär karaktär, som vid ett 
vägbygge, eller av varaktig och långsiktig karaktär så som i ett 
mätvärdesinsamlingsnät för elmätare eller ett nät för övervakning 
av en kommuns pumpstationer för vatten och avlopp. Med radio-
modem finns det ingen operatör som debiterar Dig för trafiken i 
nätet och det är ingen annan än Du som bestämmer täcknings-
områden och prestanda. 

Trådlösa modem, stora möjligheter
Radiomodem är en trådlös kabelförlängare för avstånd från 
några meter upp till åtskilliga mil. Radiomodemen från Satel är 
robusta radiomodem byggda för krävande bruk i kritiska 
applikationer. Modemen passar både fasta och mo-
bila applikationer som kräver det lilla extra i pålitlighet 
och prestanda. SATELLINE radiomodem används i 
vitt skilda applikationer på och under vatten, på och 
under marken samt i flygande applikationer uppe i 
det blå. Modemen har 10 000-tals nöjda användare 
inom industri, försvar, stat och kommun med vitt 
skilda krav, användningsområden och önskemål. 
SATELLINE radiomodem har fått utstå de mest 
varierande påfrestningar — och har utstått det med 
bravur.

Generöst utbud
SATELLINE radiomodem finns i utföranden för 135-
174, 213-238, 360-470, 868-872 samt 902-928 
MHz med uteffekter från 10 mW till 10 W. Räckvid-
derna är allt från 500 m upp till 8-10 mil beroende på 
modell. Radiomodemen kommunicerar via RS-232, 
SATELLINE-3AS modemen har dessutom stöd för 
RS-422 och RS-485. Om Du vill överföra IP trafik och 
ha ethernetkompatibilitet kan Du använda tilläggs-
routern IPLINK.

Samtliga modem kan programmeras via PC, vissa 
även via inbyggda knappar och display. SATELLINE radiomo-
dem har tillverkats i över 20 år och de visar gång på gång sin över-
lägsenhet i en rad applikationer. Den höga kvalitén borgar för en god 
investering med lång varaktighet.
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*) Möjligt att lösa genom externt kablage, ej kompatibelt med inkopplingen för SATELLINE-3AS
Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | 403-473 MHz | 10 mw-1 W

› 403-473 MHz
› 10-1 000 mW
› RS-232, -422 
Display (tillval)
› kompatibel m 3AS
› Programmerbar

Det anpassningsbara radiomodemet
SATELLINE-EASy är ett radiomodem som är kompatibelt med SA-
TELLINE-3AS serien men med mer möjligheter än SATELLINE-3AS. 
Liksom 3AS hanterar radiomodemet hastigheter på upp till 19 200 
bit/s i luften. Den interna mjukvaran har en rad programmerbara funk-
tioner som kan anpassas genom programmering via en PC, eller om 
modemet har inbyggd display, via knappar direkt på radiomodemets 
framsida.

SATELLINE-EASy täcker 70 MHz kanalområde, från 403 till 473 
MHz. Vilka av dessa frekvenser radiomodemet skall brukas på är 
alltså en ren inställningsfråga. SATELLINE-EASy är lätt att lager-
hålla och lätt att använda på olika marknader där olika frekven-
ser nyttjas. SATELLINE-EASy kan användas för att sända på en 
frekvens och ta emot på en annan frekvens. Runt om i världen 
finns frekvenser med tre olika kanalseparationsvarianter: 12,5, 20 
och 25 kHz. Samtliga dessa finns implementerade i SATELLINE-
EASy, tillgängliga att konfigurera direkt i modemet, dessutom kan 
man använda en kanalseparation vid sändning och en annan vid 
mottagning.

Radiomodemet stöder Message Routing som på SATELspråk 
betyder att modemet kan använda adressinformationen i kom-
munikationsprotokollet för att styra kommunikationen rätt. Använ-
darprotokollet används alltså för att se till att rätt modem får rätt 
information, helt transparent för användaren. Message Routingnät 
med SATELs radiomodem är resurssnåla då varje station kan 
agera både repeater och understation, dessutom behövs bara en 
enda frekvens för att täcka mycket stora geografiska områden. 

Snabbfakta:

SATELLINE-EASy

Teknisk specifikation SATELLINE-EASy
› frekvensområde:  403-473 MHz
› uteffekt:  10-1 000 mW
› mottagarkänslighet:  -111 till -114 dBm
› gränssnitt:  RS-232 port 1
 RS-232/-422 (RS- 485)* 
› gränssnittskontakt:  D15 kontakt (hona)
› överföringshastighet (luften)  19 200 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 38 400 bit/s
› matningsspänning:  6-30 VDC
› effektförbrukning:  1,2 W (mottagning), 7 W (sändning),
 0,24 W (stand-by) 5 mW (viloläge)
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling:  aluminium
› vikt:  250 g
› mått:  137 x 67 x 29 mm (H x L x D) 
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | redundant basstation

› basstation
› 19” rackmontage
› många frekvens-
områden
› Hot strand-by

SATEL MR-1000 med hot-standby
SATEL MR-1000 är en redundant basstation framtagen för ökad 
tillförlitlighet i radiomodemsnät. Radionät för vattenförsörjning, 
kollektivtrafik, räddningsfordon eller övervakning av elnätet stäl-
ler höga krav på tillgänglighet. Med basstationen MR-1000 kan 
dessa krav bättre tillgodoses.

SATEL MR-1000 har en automatisk redundant omkoppling mel-
lan två radiomodem som arbetar i hot standby. MR-1000 säkrar 
kommunikationen om ett fel uppstår i radiomodemen eller spän-
ningsmatningen. MR-1000 är framtagen för SATELLINE-3AS 
NMS radiomodem. Det innebär att du kan beställa basstationer 
för VHF eller UHF med uteffekter på maximalt 1 W, 5 W eller 10 
W.

SATEL MR-1000 har hot standby och kopplar därmed automa-
tiskt över till en annan sändare. Den har redundant strömförsörj-
ning och inbyggt kylsystem. Moduluppbyggnaden ger möjlighet 
att byta såväl radio som strömförsörjningsenhet på installations-
platsen.

MR-1000 kommunicerar via Ethernet eller RS-232 gränssnitt 
beroende på konfiguration. MR-1000 har två reläutgångar för 
anslutning till externt larmsystem (tillexempel en enkel SMS sän-
dare). Dessa aktiveras vid störning i enhetens kylning eller spän-
ningsmatningsfel.

MR-1000 går att beställa med SATELLINE-3AS Epic NMS vilket 
ger ytterligare bättre mottagning tack vare så kallad diversitets-
teknik. MR-1000 kan även beställas med andra radiomodem, 
tillexempel SATELLINE-EASy eller SATELLINE-3AS. 
 

Snabbfakta:

SATEL MR-1000

Teknisk specifikation SATEL MR-1000
› frekvensområde:  135-174,218- 238 eller 330-470 MHz
› uteffekt:  0,1-10 W beroende på modell
› gränssnitt:  100 Mbps (TCP/IP), RJ45 anslutning
 RS-232 med D9 hona
› larmutgång:  reläutgångar för att indikera spän-
 ningsmatningsfel eller kylproblem
› växling av radiomodem:  Automatiskt eller manuellt 
› växlingstid:  30 ms
› matningsspänning:  36-75 VDC
› antennkontakter:  N hona (50 Ω)
› temperaturområde:  5-55°C
› kapsling  metallkapsling montering i 19” rack
› vikt:  7,5-10 kg
› mått: 127 x 357 x 435 mm
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | 330-470/869 MHz | 10 mw-1 W

› 330-470 MHz
› 10-1 000 mW
› RS-232, -422/-485
› Display (tillval)
› Stor produktfamilj
› Message routing
› Programmerbar

Flexibel och mångsidig
SATELLINE-3AS är ett välbeprövat radiomodem för upp till 19 200 
bit/s. Den interna mjuvaran i SATELLINE-3AS är beskaffad med ett 
antal programmerbara funktioner, dessutom finns stöd för felkorrige-
ring. SATELLINE-3AS programmeras från en PC medan modellen 
SATELLINE-3ASd har en inbyggd display och möjligheter att via 
knappar på modemets framsida programmera radiomodemet utan 
tillgång till en dator.

Message Routing hittar rätt 
Message Routing är en funktion i SATELLINE-3AS som gör kom-
munikationen helt transparent. Message Routing kan använda de 
vanligaste kommunikationsprotokollens interna adressinformation 
för att styra meddelanden rätt i nätet. Message Routing avkodar 
alltså adressinformationen som finns inbäddad i protokollet och ser 
till att rätt modem får informationen skickat till sig, helt transparent 
för användaren. Message Routingnät är resurssnåla, varje station 
kan agera både repeater och understation, dessutom behövs bara 
en enda frekvens för att täcka mycket stora geografiska områden. 
Message Routing har även stöd för mobila enheter.

SATELLINE-3AS finns i en version för 330-470 MHz samt i en 
version för 869 MHz bandet. Modemet finns även i en ”Dual Band” 
version med två stycken frekvensband. Dessa band täcker 2 MHz 
vardera och kan separeras upp till 15 MHz från varandra.

Snabbfakta:

SATELLINE-3AS(d)

Teknisk specifikation SATELLINE-3AS(d)
› frekvensområde:  330-470 samt 869.400-869.650 MHz
› uteffekt:  10-1 000 mW (max 500 mw@869 MHz)
› mottagarkänslighet:  110-116 dBm
› gränssnitt:  RS-232, -422, -485
› gränssnittskontakt:  D15 kontakt (hona)
› överföringshastighet (luften)  19 200 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 38 400 bit/s
› matningsspänning:  9-30 VDC
› effektförbrukning:  1,8 VA (mottagning)
 6,0 VA (sändning)
 0,05 VA (viloläge)
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling:  aluminium
› vikt:  250 g
› mått:  137 x 67 x 29 mm (H x L x D) 
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | RS-232 · 330-470 MHz · 1-10 W

› 330-470 MHz
› 1-10 W
› RS-232, -422/-485
› Display (tillval)
› Kylfläns (tillval)
› Diversitetsradio

Radiomodem som når längre
SATELLINE-3AS(d) Epic, ett radiomodem som når längre på ett smar-
tare sätt. Det kombinerar en stark sändare med en avancerad motta-
gare. 

SATELLINE-3AS(d) Epic är ett radiomodem med en högeffektsändare 
på 10 W och dubbla mottagare som ger en så kallad diversitetsfunk-
tion. Med höjd uteffekt kommer möjligheterna att nå längre avstånd, 
och med en diversitetmottagare ökas möjligheterna ytterligare. Di-
versitetsmottagaren lyssnar på det mottagna meddelandet och väljer 
kontinuerligt den starkaste signalen från de två mottagarna. Diversi-
tetsmottagningen gör att räckvidden mer än fördubblas, dessutom 
erbjuder SATELLINE-3AS Epic en mycket pålitlig kommunikation 
där fädning och/eller reflektioner kan förekomma. Radiomodemet 
SATELLINE-3AS Epic är speciellt framtaget för bärbara app-
likationer, så som lantmäteri eller DGPS, och i applikationer 
som rör sig som till exempel integration i bussar, bilar och 
tåg. För att nämna ett exempel används Epic i en av världens 
största biltävlingar för att visa fordonens position, fordon som 
färdas i hundratals kilometer per timme i stundtals mycket tuff 
terräng. 

SATELLINE-3AS Epic finns i en version med display, dess-
utom finns en kylfläns som tillval, något vi rekommenderar i 
kommunikationsintensiva applikationer. 

Snabbfakta:

SATELLINE-3AS(d) Epic

Teknisk specifikation SATELLINE-3AS(d) Epic radiomodem
› frekvensområde: 330-470 MHz
› uteffekt: 1-10 W
› mottagarkänslighet: 110-116 dBm
› gränssnitt: RS-232, -422, -485 
› gränssnittskontakt: D15 kontakt (hona)
› överföringshastighet (luften): 19 200 bit/s
› överföringshastighet (RS-232): 300 - 38 400 bit/s
› matningsspänning: 11,8-30 VDC
› effektförbrukning: 3 VA (mottagning), 25 VA (sändning)  
 0,05 VA (viloläge)
› temperaturområde: -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling aluminium
› vikt: 580 g u. kylfläns, 1 480 g m. kylfläns 
› mått (HxLxD): 123 x 154 x 29 mm utan kylfläns 
 151 x 154 x 77 mm med kylfläns 
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | IP67 · 330-470 MHz · 1-10 W

› 330-470 MHz
› 1-10 W
› RS-232 
› Display
› Kylfläns
› Diversitetsradio

Vattentätt radiomodem  
SATELLINE-3ASd Epic Pro är ett radiomodem med en uteffekt 
på hela 10 W, vilket gör att man når långt. Modemet är kapslat 
i en IP67 klassad kåpa som erbjuder både vatten- och damm-
skydd. Dessa kombinationer och den inbyggda pålitligheten gör 
SATELLINE-3ASd Epic Pro till ett kraftfullt radiomodem för krä-
vande applikationer. En inbyggd FEC felkorrigering gör att data 
både når långt och dessutom kommer fram rätt. 
 
Radiomodemet kan beställas i frekvensspannet 370-470 
MHz och har en räckvidd på upp till 8 mil (beroende på 
val av antenner, monteringshöjd och geografiska förut-
sättningar). Uteffekten är ställbar i tre steg. SATELLINE-
3ASd Epic Pro har RS-232 gränssnitt och spännings-
matas med 9-30 V. Radiomodemet kan programmeras 
via en PC eller via den inbyggda displayen. Displayen 
lämnar även information om radiomodemets frekvens, 
matningsspänningens nivå, den aktuella uteffekten samt 
fältstyrkan. De inbyggda knapparna gör det möjligt för 
användaren att ställa in en rad parametrar. 
 
SATELLINE-3ASd Epic Pro levereras som standard i 
”Dual Band” utförande med två stycken frekvensband. 
Dessa band täcker 2 MHz vardera och kan separeras 
upp till 15 MHz från varandra. Modemet finns även i en 
35 W version för USA.

Snabbfakta:

SATELLINE-3AS Epic Pro

Teknisk specifikation SATELLINE-3AS Epic Pro radiomodem
› frekvensområde:   330-470 MHz
› uteffekt:  1, 5 eller 10 W
› mottagarkänslighet:  110-116 dBm
› gränssnitt:  RS-232
› gränssnittskontakt:  Lemo kompatibel 8-pin vattentät
› överföringshastighet (luften)  19 200 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 38 400 bit/s
› matningsspänning:  11,8-30 VDC
› effektförbrukning:  1,3 VA (mottagning), 30 VA (sänd
 ning), 0,05 VA (viloläge)
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling:  aluminium
› vikt:  1 300 g
› mått:  165 x 135 x 57 mm (H x L x D)
› kapslingsklass:  IP67
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | 330-470 MHz | 10 mw-1 W

› 330-470 MHz
› 10-1 000 mW
› RS-232, -422/-485
› Display (tillval)
› Stor produktfamilj
› NMS
› Programmerbar

Övervakad länk för 330-470 MHz
SATELLINE-3AS NMS är ett nytt koncept för fjärrövervakade radionät. 
NMS ger möjlighet att från en plats kontrollera all kommunikation i 
radionätet och statusen på de individuella enheterna. Satel NMS är ett 
flexibelt system som ger tidiga felindikationer, effektiv systemöver-
vakning och som minimerar resande mellan understationerna, bra 
för plånboken och för miljön.

SATELLINE-3AS NMS är ett radiomodem som hanterar hastigheter 
upp till 19 200 bit/s via RS-232, -422 och -485. Modemet finns för 
330-470 MHz samt i en version för VHF bandet. Systemet hjärta 
och hjärna är en PC baserad mjukvara kopplad till basstationens 
radiomodem. NMS kan analysera systemets kommunikationspro-
tokolls adresser för att styra varje meddelande till rätt radiomodem 
i nätet. 

NMS mjukvaran kan för varje modem i nätet visa signalstyrka, 
matningsspänning samt temperatur. Därtill loggas och lagras in-
formation om vad som hänt i nätet. Mjukvaran används dessutom 
för att konfigurera, lägga till eller ta bort radiomodem i nätet. Via 
NMS mjukvaran kan repeaterstationer läggas till och meddelanden 
styras andra vägar i nätet, bra vid tillfälliga driftstörningar eller vid 
servicearbeten.

SATELLINE-3AS(d) NMS finns i en UHF version för 330-470 MHz 
samt en VHF version för 135-174 eller 218-238 MHz.
 

Snabbfakta:

SATELLINE-3AS(d) NMS

Teknisk specifikation SATELLINE-3AS(d) NMS
› frekvensområde:   330-470 MHz
› uteffekt:  10-1 000 mW
› mottagarkänslighet:  110-116 dBm
› gränssnitt:  RS-232, -422, -485
› gränssnittskontakt:  D15 kontakt (hona)
› överföringshastighet (luften)  19 200 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 38 400 bit/s
› matningsspänning:  9-30 VDC
› effektförbrukning:  1,4 VA (mottagning)
 6,0 VA (sändning)
 0,05 VA (viloläge)
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling  aluminium
› vikt:  250 g
› mått:  137 x 67 x 29 mm (H x L x D) 
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

135-174/218-238 MHz | 100 mw-5 W

› VHF/UHF modell 
› 10 mw - 5 W
› RS-232, -422/-485
› Display (tillval)
› NMS
› Programmerbar

Övervakad länk för VHF
SATELLINE-3AS NMS är ett koncept för fjärrövervakade radionät. 
NMS ger möjlighet att från en plats kontrollera all kommunikation i 
radionätet och statusen på de individuella enheterna. Satel NMS är ett 
flexibelt system som ger tidiga felindikationer, effektiv systemöver-
vakning och som minimerar resande mellan understationerna, bra 
för plånboken och för miljön.

SATELLINE-3AS NMS är ett radiomodem som hanterar hastigheter 
upp till 19 200 bit/s via RS-232, -422 och -485. Modemet finns för 
135-174 samt 218-238 MHz samt i en version för UHF bandet (360-
470 MHz). Systemet hjärta och hjärna är en PC baserad mjukvara 
kopplad till basstationens radiomodem. NMS kan analysera syste-
mets kommunikationsprotokolls adresser för att styra varje medde-
lande till rätt radiomodem i nätet. 

NMS mjukvaran kan för varje modem i nätet visa signalstyrka, 
matningsspänning samt temperatur. Därtill loggas och lagras in-
formation om vad som hänt i nätet. Mjukvaran används dessutom 
för att konfigurera, lägga till eller ta bort radiomodem i nätet. Via 
NMS mjukvaran kan repeaterstationer läggas till och meddelanden 
styras andra vägar i nätet, bra vid tillfälliga driftstörningar eller vid 
servicearbeten.

SATELLINE-3AS VHF kan beställas med eller utan kylfläns, vi re-
kommenderar att använda kylfläns vid kontinuerlig drift.
 

Snabbfakta:

SATELLINE-3AS(d) NMS

Teknisk specifikation SATELLINE-3AS(d) NMS VHF
› frekvensområde:   135-174 samt 218-238 MHz
› uteffekt:  100 mW, 500 mW, 1 W, 5 W
› mottagarkänslighet:  110-115 dBm
› gränssnitt:  RS-232, -422, -485
› gränssnittskontakt:  D15 kontakt (hona)
› överföringshastighet (luften)  19 200 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 38 400 bit/s
› matningsspänning:  8-30 VDC
› effektförbrukning:  1,7 VA (mottagning), 6,6 VA (sändning),
 0,07 VA (viloläge)
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling  aluminium
› vikt:  250 g utan kylfläns, 550 g med kylfläns
› mått:  137 x 67 x 29 mm (H x L x D) u. kylfläns
 137 x 80 x 56 mm (H x L x D) m. kylfläns
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | NMS · 330-470 MHz · 1-10 W

› 330-470 MHz
› 1-10 W
› RS-232, -422/-485
› Display (tillval)
› Kylfläns (tillval)
› Diversitetsradio
› NMS

Säkrare överföringar och längre avstånd
SATELLINE-3AS Epic NMS, ett radiomodem med en högeffektsän-
dare på 10 W och dubbla mottagare med en så kallad diversitets-
funktion. En hög uteffekt ger möjligheterna att nå längre avstånd, 
och med en diversitetmottagare ökas möjligheterna ytterligare. Med 
diversitetsmottagaren väljer modemet den starkaste signalen från de 
två mottagarantennerna. Diversitetsmottagningen gör att räckvidden 
mer än fördubblas. Dessutom erbjuder SATELLINE-3AS Epic NMS en 
mycket pålitlig kommunikation där fädning och/eller reflektioner kan 
förekomma.  
 
NMS är ett nytt koncept för fjärrövervakade radionät som ger möjlig-
het att från en plats kontrollera och uppdatera alla modem i nätet. Ett 
nytt tänkande som ger tidiga felindikationer, effektiv systemövervak-
ning och som minimerar resande mellan understationerna, 
bra för plånboken och för miljön. Systemet bygger på en PC 
baserad mjukvara kopplat till basstationens radiomodem. 
NMS mjukvaran kan för varje modem i nätet visa signalstyrka, 
matningsspänning samt temperatur. Därtill loggas och lagras 
information om vad som hänt i nätet.  
 
SATELLINE-3AS Epic NMS finns i en version med display, 
dessutom finns en kylfläns som tillval, något vi rekommende-
rar i kommunikationsintensiva applikationer. 

Snabbfakta:

SATELLINE-3AS Epic

Teknisk specifikation SATELLINE-3AS Epic NMS radiomodem
› frekvensområde:   330-470 MHz
› uteffekt:  1-10 W
› mottagarkänslighet:  110-116 dBm
› gränssnitt:  RS-232, -422, -485
› gränssnittskontakt:  D15 kontakt (hona)
› överföringshastighet (luften)  19 200 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 38 400 bit/s
› matningsspänning:  11,8-30 VDC
› effektförbrukning:  3 VA (mottagning), 25 VA (sändning)
 0,05 VA (viloläge)
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling  aluminium
› vikt:  580 g u. kylfläns, 1 480 g m. kylfläns
› mått (H x L x D):  123 x 154 x 29 mm utan kylfläns
 151 x 154 x 77 mm med kylfläns  
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

radiomodem | 370-470 MHz · 20 mW-1 W

› 370-470 MHz
› 10-1 000 mW
› RS-232
› 9 600 bit/s
› programmerbar

SATELLINE-2ASxE är ett radiomodem som används i applika-
tioner så som industri, mätvärdesinsamling, vatten- och avlopps-
verk samt i fordon. Kompakta yttermått gör att radiomodemet 
kan integreras i såväl fasta som mobila applikationer. Genom 
användning av RS-232 gränssnittet kan modemet lätt användas 
med andra utrustningar på marknaden.

Räcker hela vägen
SATELLINE-2ASxE har en sändare med 1 W uteffekt och en 
mottagarkänslighet på -115 dBm. Det möjliggör överföringar på 
2-40 km. För att utöka radiomodemets räckvidd ytterligare finns 
en inbyggd repeaterfunktion. När radiomodemet tar emot ett 
datapaket lagras det för att sedan omedelbart repeteras vidare. 

SATELLINE-2ASxE finns även i en lågefffektversion, SATELLI-
NE-2ASxE-LW med 200 mW uteffekt för kortare avstånd. 

SATELLINE-2ASxE är ett radiomodem som möter den tuffaste 
standarden ETS 300 113. Radiomodemet erbjuder en rad olika 
kanalseparationer för att passa olika marknader. Radiomode-
met kan användas inom +/-1 MHz från modemets centerfrek-
vens. Med 25 kHz finns 80 kanaler tillgängliga, med kanalsepa-
rationen 12.5 kHz blir det 160 kanaler, med 20 kHz 100 kanaler. 

Snabbfakta:

SATELLINE-2ASxE

Teknisk specifikation SATELLINE-2ASxE radiomodem
› frekvensområde: 370-470 MHz 
› uteffekt: 10-1 000 mW
› mottagarkänslighet: 115 dBm
› gränssnitt: RS-232
› gränssnittskontakt: D15 kontakt (hona)
› överföringshastighet (luften)  300 - 9 600 bit/s
› överföringshastighet (RS-232) 300 - 19 200 bit/s
› matningsspänning: 9-30 VDC
› effektförbrukning: 1,7 VA (mottagning) 
 6,0 VA (sändning) 
 0,05 VA (viloläge)
› temperaturområde: -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  TNC hona, 50 ohm
› kapsling: aluminium
› vikt: 250 g 
› mått: 137 x 67 x 29 mm (H x L x D) 



radiomodem | RS-232 · 100/500 mW

› 868-870 MHz 
› 870-871 MHz
› 100/500 mW
› RS-232 port
› RS-485 tillval 
› Fria frekvensband

Prispressaren och standardsättaren
SATELLINE-1870 är produkten som kombinerar ett ekonomiskt pris 
med en robust konstruktion, allt inrymt i minimala yttermått. SATEL-
LINE-1870 är radiomodemet som erbjuder pålitlig trådlös kommuni-
kation via radio för såväl kortare som längre sträckor och finns i två 
versioner med 100 respektive 500 mW uteffekt. 

SATELLINE-1870 levereras med det väletablerade RS-232 gräns-
snittet vilket möjliggör kommunikation med en uppsjö av produkter 
på marknaden. Radiomodemet kan även utrustas med en gräns-
snittsomvandlare som gör det möjligt att ansluta RS-485 enheter.

Liten kostym, lång räckvidd
SATELLINE-1870 är optimal för applikationer på avstånd upp till 
omkring 6 km med externa antenner. Högeffektversionen SATEL-
LINE-1870E kan nå längre räckvidder, upp till en mil är fullt rimligt. 
Med en inbyggd repeaterfunktion kan varje modem i systemet re-
petera data vidare och på så sätt förlänga radiomodemets räckvidd 
ytterligare. SATELLINE-1870 klarar tuffa tag i applikationer som t ex 
mätvärdesinsamling, industriell automation, fastighetsautomation, 
fordonsapplikationer, GPS system och säkerhetssystem. 

Snabbfakta:

SATELLINE-1870/-1870E

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Teknisk specifikation SATELLINE-1870
› frekvensområde:  868-870 MHz (871 MHz vid förfrågan)
› uteffekt:  5-100 mW (frekvensberoende)
› mottagarkänslighet:  108 dBm
› gränssnitt:  RS-232
› gränssnittskontakt:  DIN41650-16 polig (hane)
› överföringshastighet (luften)  9 600 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 19 200 bit/s
› matningsspänning:  8-30 VDC
› effektförbrukning:  0,72 VA (mottagning), upp till 0,1 VA  
 (sändning 100 mW), 0,18 VA (stand-
 by),  0,05 VA (viloläge)
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  SMA, 50 ohm
› kapsling:  aluminium
› vikt:  125 g
› mått:  125x57x169 mm (HxLxD) 
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Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Teknisk specifikation SATELLINE-1870E
› frekvensområde:   868-870 MHz
› uteffekt:  5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 mW
› mottagarkänslighet:  106 dBm
› gränssnitt:  RS-232
› gränssnittskontakt:  DIN41650-16 polig (hane)
› överföringshastighet (luften)  9 600 bit/s
› överföringshastighet (RS-232)  300 - 19 200 bit/s
› matningsspänning:  8-30 VDC
› temperaturområde:  -25(-40) - +55(+75) °C
› antennkontakt:  SMA, 50 ohm
› kapsling:  aluminium
› vikt:  125 g
› mått:  125x57x169 mm (HxLxD) 

Frekvensområden i EU
SATELLINE-1870 och -1870 E levereras på det fria frekvensbandet 
868-870 MHz. Detta band, som är tillåtet att använda i hela EU, är 
uppdelat i delband, alla med olika regler runt uteffekter och sänd-
ningstider. 1870 modemen anpassar automatisk uteffekten beroende 
på vilken frekvens Du ställer in det på. Observera dock att frekvenser-
na på dessa band omfattas av särskilda bestämmelser avseende hur 
ofta och länge en applikation får sända. Detta är inte en funktion som 
modemen har stöd för, Du måste därför anpassa det i Din applikation.

SATELLINE-1870/-1870E finns även för leverans på frekvensbandet 
870-871 MHz, ett frekvensband som bland annat används för mätvär-
desinsamling i tillexempel elkraft och VA applikationer.



Installationsfärdigt paket | analoga/digitala I/O

M2M package

M2M Package och M2M Mini package är paket för I/O-överföring på 
avstånd upp till 500 meter (men du kan nå upp till 6 km med krafti-
gare antenner). Behöver du nå ännu längre finns paket baserade på 
SATELLINE-1870E radiomodem.

M2M Mini Package 
I paketet finns allt du behöver för att sätta upp ett dubbelriktat sys-
tem, inklusive nätaggregat och antenner. M2M Mini Package bygger 
på I/O-omvandlaren MINI-LINK och SATELLINE-1870 radiomodem. 
Det ger dig två digitala I/O och en pulsingång per station.

Paketen finns i två utföranden, ett för punkt till punkt kommunika-
tion samt ett paket för större nät. Det senare består av två I/O 
omvandlare och tre radiomodem. När du skall bygga större 
nät kontrollerar ett radiomodem kommunikationen mellan 
enheterna. Det sker genom att en programvara installeras på 
en dator. Programmet är gratis och med det kan du namnge 
alla stationer i nätet och även dess ingångar. Självklart kan 
du bygga ut detta paket med många fler stationer om du så 
önskar. 

M2M Package
En större modell av minipaketen med mer funktioner och 
utbyggbarhet. Paketen har det mesta du behöver för att sätta 
upp ett dubbelriktat I/O-överföringssystem med kablar, nät-
aggregat och antenner. Paketen baseras på I/O-omvandlaren I-LINK 
100 och SATELLINE-1870 radiomodem, en kombination som ger dig 
en beprövad lösning med fyra digitala I/O och två analoga 
I/O per station. Dessutom kan du öka på antalet I/O med ett 
brett urval av expansionsenheter. Vill du överföra pulser så 
finns expansionsmoduler för det med.

M2M package finns för punkt till punkt kommunikation och 
i ett paket för större nät. Det senare levereras med det som 
krävs för att från en plats styra och övervaka två understa-
tioner. För större nät krävs att ett radiomodem kontrollerar 
kommunikationen genom en programvara som instal-
leras på en PC. Programmet är gratis och med det kan 
du namnge alla kommunikationspunkter i nätet och även 
dess ingångar. Självklart kan du bygga ut detta system 
med många fler punkter spridda över en stor geografisk 
yta.

M2M -färdigkonfigure-
rade paket

SATELLINE-1870 med 
MINI-LINK

I-LINK, radiomodem 
och program
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Fler pulser?
M2M package kan mot ett pristillägg levereras med C-LINK 100, en 
modul där de analoga I/O portarna ersätts med puls I/O. Du kan alltså 
ansluta 4 digitala I/O och två puls I/O. Behöver du även analoga I/O är 
det bara att bygga på med en eller flera I-LINK 200 expansionsmodu-
ler. 

Expansionsmoduler:
Till I-LINK 100 kan upp till tre expansionsmoduler anslutas, du kan 
kombinera fritt från I-LINK 200 och 300. I-LINK 200 har två analoga 
och fyra digitala I/O, I-LINK 300 har sex digitala I/O.

Utökade programfunktioner
Med PC Pro kan du kontrollera system anslutna till I/O portarna på 
någon av de ingående enheterna. Du kan styra de digitala utgångarna 
(av/på), samla in värden från pulsingångar, styra analoga utgångar 
och dessutom övervaka radiolänken. Med PC Pro kan en ingång i 
nätet påverka valfri utgång. Du kan även styra så att en ingång påver-
kar flera utgångar samtidigt. PC Pro har uppdaterats med ett flertal 
värdefulla funktioner som tillexempel inbyggd pulsräkning, tidsstyrda 
händelser, händelsestyrda åtgärder och felmeddelanden via e-post. 
Därtill kan du lägga in en valfri bakgrundsbild, till exempel en system-
skiss eller karta. 

MODBUS
För dig som vill använda produkterna med ett överodnat system finns 
nu även en MODBUS kompatibel version. 

C-LINK för pulser

I-LINK expansionsmodul

PC Pro programvara

SATELLINE-1870 med 
MINI-LINK



Tillbehör radiomodem | larm · I/O · fjärrstyrning 

SATELLINK

Övervaka eller styr till rätt kostnad
I-LINK, C-LINK och i-LINK är signalomvandlare som Du ansluter 
till radiomodemen i SATELLINE serien för att trådlöst överföra I/O-
signaler, larmer eller för att fjärrstyra/övervaka objekt. De erbjuder en 
konkurrenskraftig funktion, budgetvänlig prislapp och goda prestanda. 
Samtliga modeller finns  i MODBUS version för smidig integration 
med överordnat system. 

Anslut valfri signal
De olika modellerna har stöd för pulser, analoga- eller digitala signaler. 
I-LINK, C-LINK och i-LINK är designade för tuffa tag och regelbun-
den drift i industri, jordbruk eller annan krävande tillämpning. De kan 
användas för punkt till punkt överföring och i större system. Till en-
heterna finns program för övervakning och styrning, kostnadsfria och 
avgiftsbelagda.

i-LINK
En I/O-omvandlare framtagen för radiomodemen SATELLI-
NE-1870/-1870E. Två digitala in- och utgångar 
samt en pulsingång. De digitala signalerna 
kan användas i punkt till punkt system, 
pulssignalerna kräver system med en sepa-
rat övervaknings-PC och något av SATELs 
övervakningsprogram (se vidare nästa sida). 

I-LINK
I-LINK kan användas med modem i SA-
TELLINE-2ASxE, -3AS och -1870 serierna. 
I-LINK är utrustad med 2 analoga och 4 digi-
tala portar. Vill Du hantera ännu fler signaler 
kan enheterna byggas på med expansions-
modulerna I-LINK 200, med 4 digitala och 2 
analoga portar, eller I-LINK 300 med 6 digitala 
portar.

Maximalt tre expansionsmoduler kan använ-
das.

C-LINK
I stort identisk med I-LINK, skillnaden är att de analoga 
ingångarna bytts mot puls in- och utgångar. Kan natur-
ligtvis kompletteras med expansionsmodulerna från I-LINK 
vilket ger ännu större valfrihet.

› I/O omvandlare i 
olika modeller för 
olika behov
› Pulser, analoga 
och digitala I/O
› Komplettera med 
prisvärda övervak-
ningsprogram

Snabbfakta:
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Brett program program
Satel har tagit fram två program till produkterna i serien, I-LINK PC, 
som är kostnadsfritt, samt PC Pro som kostar en mindre summa. Med 
dessa program kan Du snabbt bygga upp såväl små som stora sys-
tem för styrning och övervakning till en vettig kostnad. I programen 
kan Du namnge understationer och alla in- och utgångar i systemet. 
De olika programmen har olika funktioner, PC Pro har till exempel 
möjlighet att via GSM modem skicka SMS vid larmer. Programmen 
installeras på en PC och till denna kopplar Du ett radiomodem som 
hanterar kommunikationen i systemet. Därefter är det bara att ansluta 
olika understationer som Du utrustar med radiomodem och I-LINK, 
C-LINK eller I-LINK enheter. 

För en fullständig förteckning så kan Du ladda hem respektive pro-
grams manual på vår hemsida, programmen finns även tillgängliga i 
demoversion.

M2M package, ett paket med ”allt”
Är Du ute efter en prispressad överföring finns M2M package och 
M2M package mini att tillgå. Färdigkonfigurerade paket med allt som 
behövs för överföring punkt till punkt eller för överföring mellan en PC 
och två understationer (Du kan naturligtvis bygga på med fler statio-
ner i framtiden). I paketen finns radiomodem och signalomvandlare 
tillsammans med alla kablar och antenner som behövs för ett komplett 
system.

 
Säkert —så klart
Radiomodem är ett säkert och pålitligt sätt att överföra information, 
och för att maximera säkerheten kontrolleras dessutom varje överfö-
ring i systemet. Om något meddelande inte nått fram visas detta direkt 
i programvaran. Dessutom löser en larmutgång ut, vilken kan använ-
das för att styra ett externt larmsystem eller för att skicka ett SMS till 
en servicetekniker (extern hårdvara krävs).

Radiomodem används när kabeldragning är svårt eller oekonomiskt. 
Tack vare radiomodemens goda räckvidd, vid fri sikt kan man nå flera 
mil, är radiomodemen användbara även över en större geografisk yta.
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Induo är SATELs svenska 
generalagent och har mer 
än 35 års erfarenhet av att 
bygga trådlösa nät base-
rade på SATELs produk-
ter. SATELLINE radiomo-
dem används i de mest 
skiftande applikationer på 

land, till sjöss och i luften.  
SATELs produkter står 
för hållbarhet, robusthet 
och långsiktighet. Till det 
adderar vi erfarenhet och 
mer omtanke, helt enkelt 
viljan att leverera det där 
lilla extra.




