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Bu yayın cihaz uygulamaları ile ilgili bilgileri ve 

kolaylık sağlayacak benzer uygulamaları 

içermektedir. Uygulamanın belirlediğiniz özellikleri 

karşılamasının garantisi sizin sorumluluğunuzdadır. 

INTERRA HİÇ BİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN VEYA 

DOLAYLI OLARAK, YAZILI VEYA SÖZLÜ, YASAL 

VEYA YASAL OLMAYAN, BELİRTİLEN ANCAK 

SINIRLANDIRILMAMIŞ BİLGİLERİN, KALİTE, 

PERFORMANS, SATILABİLİRLİK VE AMACA 

UYGUNLUĞUN BEYAN VEYA GARANTİSİNİ 

VERMEMEKTEDİR.  

Interra bu bilgilerden ve kullanımından kaynaklanan 

hiçbir yükümlülüğü kabul etmemektedir. Interra 

cihazlarının yaşam destek ve / veya güvenlik 

uygulamalarında kullanılması tamamen alıcının 

riskindedir, alıcı bu kullanımlardan doğabilecek 

zararlardan, davalardan ve masraflardan Interra’yı 

koruyacağını ve tazmin edeceğini kabul eder. 

Interra fikri mülkiyet hakkı kapsamında olan hiçbir 

lisans dolaylı veya başka bir şekilde iletilemez. 
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DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE 

 

En önemli amaçlarımızdan biri Interra ürünlerini başarıyla kullanmanız için size mümkün olan en iyi 

dokümantasyonu sunmaktır. Buna odaklanarak, ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için 

dokümantasyonumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Yayınlarımız, yeni değişiklikler yapıldığında en 

kısa sürede yeni versiyon olarak güncellenecektir. 

 

Bu yayına ilişkin herhangi bir sorunuz veya fikriniz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz: 

E-mail: info@interra.com.tr 

Tel: +90 (216) 326 26 40 Fax: +90 (216) 324 25 03 

 

En Güncel Ürün Kullanım Kılavuzu 

Bu ürün kullanım kılavuzunun en güncel sürümünü edinmek için lütfen aşağıdaki adreste bulunan web 

sitemizi ziyaret edin: 

http://www.interratechnology.com 

Herhangi bir dokümanın sağ alt köşesinde bulunan literatür numarasını inceleyerek bir Interra 

belgesinin sürümünü öğrenebilirsiniz. 

Notasyonun ilk iki harfi, belge türüdür. Takip eden numaralar, belgenin oluşturulma tarihi ve son harf 

ise sürümüdür (örneğin, PM170921001A, 21/09/17 tarihinde oluşturulan bir ürün kullanım kılavuzunun 

A versiyonudur). 

  

mailto:info@interra.com.tr
http://www.interratechnology.com/
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1. Ürün Açıklaması 

ITR901-0002 İnterra KNX TP ortam bağlayıcısı, iki KNX TP hat/alan arasında 2 yönlü veri transferi sağlamak için çalışan bir 

KNX hat/alan bağlayıcısıdır. KNX TP ana hattı ve KNX TP alt hattı galvanik izolasyonlu bir şekilde birbirine bağlıdır. 

TP Bağlayıcı olarak kullanarak ITR901-0002, birkaç KNX TP hattını bağlamak için bir KNX TP hattı birleştiricisi olarak 

kullanılabilir, aynı zamanda bir TP Omurga üzerinden birkaç TP alanını veya farklı KNX TP kurulum sistemlerini bağlamak 

için bir KNX TP alanı birleştiricisi olarak kullanılabilir. Telegram filtrelemesi, hiyerarşideki kurulum yerine (Fiziksel Adres 

Telegramları) göre ve grup iletişimi için dahili filtre tablolarına (Grup Adres Telegramları) göre yapılır. Detaylı tanımlama için 

tüm çalışma modları / durumları bir çift LED göstergesi ile gösterilir. 

TP Tekrarlayıcı olarak kullanarak ITR901-0002 cihazı segmentler arasında filtrelenmemiş veri aktarımı ve galvanik izolasyon 

sağlayan bir KNX TP hattını genişletebilir. 3 adet ITR901-0002 tekrarlayıcı cihazını bağlayarak en fazla 4 adet hat segmentine 

kadar birleştirilerek tek bir KNX TP hattı oluşturulabilir. Her bir hat segmenti kendi KNX güç kaynağı ünitesini gerektirir. 

Üç ITR901-0002 hat tekrarlayıcıyı bağlayarak en fazla dört satır segmentli tek bir KNX TP hattı oluşturulabilir. Her bir hat 

segmenti kendi KNX güç kaynağı ünitesini gerektirir. 

Manuel fonksiyon devreye alma ve sorun giderme işlemlerini kolaylaştırmak için, kısa süreli telegram filtresi kapatması ve 

özel yönlendirme / tekrarlama / onay ayarları kullanılabilir. 

Not: Bu dokümanda fiziksel adres telegramları “Fiziksel Telegramlar” olarak, grup adresi telegramları ise “Grup Telegramları” 

olarak zaman zaman adlandırılmaktadır.
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1.1. Ön Panel 

 

 

 

Şekil 1: Panelin Önden Görünüşü 

 

Aşağıdaki tabloda ön panele ilişkin bilgiler ve açıklamaları gösterilmiştir. 

 

LED BUTON / KONEKTÖR 

1. Bus Durum KNX TP (Ana Hat) A. Fonksiyon Butonu 

2. Bus Durum KNX TP (Alt Hat) B. Programlama Butonu 

3. Telegram Trafik KNX TP (Ana Hat) C. KNX TP Ana Hat Konektörü 

4. Telegram Trafik KNX TP (Alt Hat) D. KNX TP Alt Hat Konektörü 

5. Grup Adres(GA) Yönlendirmesi (0....13)  

6. Fiziksel Adres(PA) Yönlendirmesi  

7.  Programlama  

 

Tablo 1 : LED ve Butonların Açıklamaları 

 

2 

4 

6 

A 

B 

D 

1 

3 

5 

7 

C 
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1.2. LED Göstergeleri 
Eğer ITR901-0002 cihazı bir x.y.0 fiziksel adresi olmayan bir hat bağlayıcısı olarak kullanılırsa, tablo 1’de gösterilen 6 

numaralı LED (PA) burada anlatıldığı gibi çalışmaz. 

 

NUMARA LED RENK AÇIKLAMA 

1 
Bus Durum KNX TP 

(Ana Hat) 

Yeşil Ana Hat Aktif. 

Kırmızı Manuel Fonksiyon Aktif. 

2 
Bus Durum KNX TP 

(Alt Hat) 

Yeşil Alt Hat Aktif. 

Kapalı Alt Hat Bağlı Değil. 

3 

Telegram Trafik KNX 

TP 

(Ana Hat) 

Yanar Söner Yeşil 
Telegram Trafik Yoğunluğu Göstergesi (10Mbit/s 

hızlara kadar). 

Yanar Söner Kırmızı İletim Hatası. 

Kapalı Telegram Trafiği Yok. 

4 

Telegram Trafik KNX 

TP 

(Alt Hat) 

Yanar Söner Yeşil Telegram Trafik Yoğunluğu Göstergesi. 

Yanar Söner Kırmızı İletim Hatası. 

Kapalı Telegram Trafiği Yok. 

5 
Grup Adres 

Yönlendirmesi 

Yeşil Filitre Tablosu Aktif. 

Turuncu Hepsini Yönlendir. 

Kırmızı Hepsini Blokla. 

Kapalı 
Ana Hat ve Alt Hat Grup Adresi Telegramı 

Yönlendirmesi Farklı. 

6 
Fiziksel Adres 

Yönlendirmesi 

Yeşil Filitreleme Aktif. 

Turuncu Hepsini Yönlendir. 

Kırmızı Hepsini Blokla. 

Kapalı 
Ana Hat ve Alt Hat Fiziksel Adres Telegramı 

Yönlendirmesi Farklı. 

7 Programlama 
Kırmızı Programlama Modu Aktif. 

Kapalı Programlama Modu Aktif Değil. 
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1.3. Devreye Alma 
Cihazın varsayılan ayarlar şu şekildedir :  

➢ Bütün telegramlar bloklanacaktır çünkü filtre tablosu varsayılan ayarlarda tanımlı değildir. 

➢ Manuel fonksiyon switch-off zamanlaması 120 dk’dır. 

➢ Fiziksel adresi 15.15.0’dır. 

➢ Cihaz asla 230 V gerilime maruz bırakılmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Bağlantı Şeması 
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1.4. Cihazın Genel Özellikleri 
➢ ITR901-0002 239 byte APDU uzunluğuna kadar büyük telegramları destekler. 

➢ ACK tarafından gönderilecek mesajların gönderimi ETS üzerinden konfigüre edilebilirdir. 

➢ Cihaz alt hatta IACK yanıtı olmadığında, mesajları üç kez kadar tekrarlayabilir. Tekrarlamalar, ETS üzerinden 

Fiziksel adres Telegramları ve Grup adres telegramları için yapılandırılabilirdir(sorun giderme kolaylığı). IACK 

yanıtından sonra tekrarlama yapılmaz ve IACK / BUSY hata mekanizması normale döner. 

➢ Konfigüre edilebilir askıya alma süresi sonunda çalışma zamanı telegram filtrelemesine geri dönmek için otomatik 

işlev vardır. Bu, filtrelemenin yeniden etkinleşmesini sağlar. 

➢ Bir ETS konfigüre edilebilir zaman periyodu için, telegram filtrelemesini sadece cihaz ön panelindeki bir butona 

basarak kapatabilirsiniz. Ek bir ETS yüklemesi yapmadan, filtreleme işlemi askıya alınır. Bu, hızlı tanılamayı 

çalıştırmak için sahada gereklidir. 

➢ Telegram filtrelemesini geçici olarak askıya almak, devreye alma ve hata ayıklamayı kolaylaştırır. ETS üzerinden 

yükleme yapmadan diğer hatlara geçici erişim mümkün hale gelir. 

➢ Yüksek bus yoğunluğuna sahip ağlarda, dahili haberleşme tampon (buffer) miktarı, adresleme aralıklarını iletişim 

katmanında düzgünleştirir. 

➢ ITR901-0002 cihazının database dosyaları ETS4 ve sonrası için uyumludur.
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2. İşlevsel Açıklama 

ITR901-0002 cihazı KNX TP alan/hat bağlayıcısı olarak veya KNX TP hat tekrarlayıcısı olarak kullanılabilir. Cihaz fabrika çıkış 

ayarlarıyla olması gerektiği gibi çalışır.

2.1. TP Bağlayıcı Olarak Kullanım 
ITR901-0002, fiziksel adresleri hedef adres olarak kullanan telegramları (örneğin devreye alma sırasında) aldığında, alıcının 

fiziksel adreslerini kendi fiziksel adresi ile karşılaştırır ve telegramları yönlendirip yönlendirmeyeceği konusunda karar verir. 

ITR901-0002, grup adreslerini hedef adres olarak kullanan telegramları aldığında, parametre ayarlarına uygun olarak tepki 

verir. Fabrika çıkış ayarlarıyla normal çalışma sırasında, ITR901-0002 sadece grup adresleri filtre tablosuna girilen 

telegramları yönlendirir. Eğer ITR901-002 bir telegram yönlendirirse ve buna dair onaylama almazsa, ya da bir bus cihazı 

iletim hatası tespit ederse, bağlayıcı 3 kere kadar telegramları tekrarlar(ETS tarafından ayarlanan ilgili parametreye bağlı 

olarak). “Repetitions if errors...” parametreleri ile, bu fonksiyon her bir hat için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Önerilen kullanımı 

ise fabrika çıkış parametre ayarlarıyladır. 

Cihaz eğer “Line Coupler” yani hat bağlayıcısı olarak yapılandırılmamışsa, ETS uygulamasında application olarak “TP 

Coupler” yani TP bağlayıcısı seçilmeli ve cihaza yükleme yapılmalıdır. “Information” sekmesinden, “Change Application 

Program” kısmından yapılandırma ayarları değiştirilebilmektedir. Yapılandırma ayarını değiştirdikten sonra filtre tablosu 

girişleri manuel olarak eklenebilir. Aplikasyon program sürümünün güncellenmesi de burada yapılabilir.

 

Şekil 3 : TP Bağlayıcı Uygulama Programı 
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2.2. TP Tekrarlayıcısı Olarak Kullanım 
Alınan bir telegram, hangi hatta işlendiğine bakılmaksızın tüm hatlara yönlendirilir. Hat tekrarlayıcıları filtre tablosu 

kullanmazlar. Bu nedenle, telegramın bir hat içerisinde üretilip üretilmediği veya bir üst hattan bir bağlayıcı vasıtasıyla bir alt 

hatta gönderilip gönderilmeyeceği önemli değildir. 

Bir iletim hatası oluştuğunda, örneğin yanlış bir Fiziksel Adresten dolayı, hat tekrarlayıcısı telegramı üç kez tekrarlayabilir. 

“Physical: Repetition if errors...” parametresiyle bu fonksiyon her satır için ayrı ayrı konfigüre edilebilir. 

Bir Grup Telegramının alındığına dair onaylama mesajı almadan bir Grup Telegramının yönlendirilmesi durumunda, hat 

tekrarlayıcısı telegramları üç kere tekrar eder. “Group: Repetitions if errors...” parametresiyle, bu fonksiyon her satır için ayrı 

ayrı konfigüre edilebilirdir. 

Cihaz eğer Hat/Alan/BB tekrarlayıcısı olarak yapılandırılmamışsa, ETS uygulamasında aplikasyon olarak “TP Repeater” yani 

TP tekrarlayıcısı seçilmeli ve cihaza yükleme yapılmalıdır. “Information” sekmesinden, “Change Application Program” 

kısmından yapılandırma ayarları değiştirilebilmektedir. Yapılandırma ayarını değiştirdikten sonra filitre tablosu girişleri manuel 

olarak eklenebilir. Aplikasyon programı sürümünün güncellenmesi de burada yapılabilir.

 

Şekil 4 : TP Bağlayıcı Uygulama Programı 
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2.3. KNX Network Kurulumu

2.3.1. Fiziksel Adres Topolojisi 
Bir KNX Networkünde hat bağlayıcısı fonksiyonelitesi için ITR901-0002’nin doğru fiziksel adresi (X. Y. 0, 1 ≤ X & Y ≤ 15) 

kullanması zorunludur. ETS’de 225 ayrı adres.(1.1.0 ‘dan 15.15.0’a kadar) tanımlanabilmektedir. Bir KNX networkündeki 

alan bağlayıcı fonksiyonelitesi için, ITR901-002 cihazı bir alan bağlayıcısının doğru fiziksel adreslerini(X.0.0, 1 ≤ X ≤ 15) 

kullanmalıdır. ETS’de 15 ayrı alan tanımlanabilir. ITR901-002, her iki amaç için bir KNX sisteminde kullanıldığında, sadece 

ITR901-0002'in bir hat bağlayıcısı olarak kullanılmasında, bir serbest adresleme alanından atanmış bir hat bağlayıcı adresine 

sahip olduğundan emin olunmalıdır. Aşağıdaki şekil KNX hatları ve KNX alanları için yönlendirici topolojisini göstermektedir.  

Örnek: Eğer adresi 1.0.0 olan bir alan bağlayıcısı, omurga üzerinde zaten mevcutsa, 1.X.0 adresli hat bağlayıcısı (1≤X≤15) 

buraya bağlanamaz. Hatta, 1.0.0 alan bağlayıcısının alt satırında adresi 1.1.0 olan hat bağlayıcısı olmasa bile bağlanamaz. 

Tersi durumda, adres 1.1.0 adresli bir hat bağlayıcı zaten varsa, adresi 1.0.0 olan alan bağlayıcısı bağlanamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 : Interra KNX TP Ortam Bağlayıcısı Topolojisi 

  

1.0.0 1.X.0 2.0.0 3.1.0 

TP 

Backbone 
TP 

Area 

TP Line 

Main Line 

Subline Subline 

TP 

Area 
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2.3.2. KNX Topolojisi 
Bir hat / alan bağlayıcısı üzerinden 15 satıra kadar alan adı verilen ana hatta bağlanılabilir. Bir hatta 64 adete kadar bus 

cihazına sahip olmak mümkündür. Hat tekrarlayıcıların kullanımı ile bir hat teorik olarak 255 bus cihazına kadar uzatılabilir. 

Bu, dört satıra kadar segmentin tek bir KNX TP hattı oluşturabileceği anlamına gelir. Ancak, 64 adet bus cihazı sayısı 

aşıldığında, yeni bir hat eklemek var olanı uzatmaya nazaran daha yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. 

Not: Bütün hat segmentleri için kendine özgü KNX Güç Kaynağı ünitesi gereklidir. 

Not: Omurgada veya ana hat üzerinde tekrarlayıcıların kullanımına izin verilmez.

 

 

Şekil 6 : Network Topolojisi 

 

KNX topolojisinin serbest ağaç yapısı, döngüsel telegramlar ve ağır bus yükünün neden olduğu sorunları önler. Yani, hatlar 

arası bağlantı kesinlikle yasaktır. 
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2.4. Programlama 
Daha öncede belirtildiği gibi cihazı ETS ile programlamak mümkündür. Cihazı devreye alabilmek için bilinmesi gereken çeşitli 

hususlar vardır. Bunlar, aşağıda başlıklar halinde anlatılmıştır. 

2.4.1. Programlama Butonu 
İstenen fiziksel adresi veya ETS ayarını yüklemek için önce Programlama butonuna basılmalıdır. Programlama butonuna 

ardı ardına basıldığında Programlama Modu açılır ve kapanır. Kırmızı renkte yanan tablo 1’de ki 7 numaralı LED aydınlatma, 

“Programlama Modu”nun aktif olduğunu gösterir. Programlama Modu aktif olduğunda, ETS yükleme için ilgili cihazı tanır. 

2.4.2. Fiziksel Adres Ataması 
Cihazı devreye almak için KNX veri yolu sistemine bir arabirim bağlantısı (IP, USB) gereklidir. Cihaz fabrika çıkış bireysel 

adresi (15.15.0) ile birlikte verilir. KNX ürün veri tabanı dosyası(ETS4 ve üstü için mevcuttur) KNX Çevrimiçi Kataloğu'ndan 

ya da Interra’nın Web Sitesinden indirilebilir. ETS ile cihaza atanmak istenen fiziksel adres, ETS'nin özellikler penceresinde 

ayarlanarak atanabilir. ETS yüklemesini başlattıktan ve ardından Programlama Butonuna bastıktan sonra cihaz kendini 

yeniden başlatır.

 

Şekil 7 : ETS Özellik Penceresi 

Not: Bu dokümanda kullanılan fiziksel adres, ETS’de kullanılan bireysel adreslerle aynıdır. Bu iki terimde KNX organizasyonu 

tarafından birbirinin yerine kullanılmaktadır.
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2.5. Özel Fonksiyonlar 
Fonksiyon butonu cihazın özel fonksiyonlarını aktif eder. Manuel fonksiyon ve fabrika ayarlarına dönüş özellikleri aktif 

edilebilmektedir. Fonksiyon butonuna basıldığında zaman/numara/durum özelliklerine bağlı olarak kullanılacak özel 

fonksiyonlar değişir. 

2.5.1. Manuel Fonksiyon 
Normal çalışma sırasında kısa bir basma (yaklaşık 3 sn) Manuel Fonksiyonu aktive eder. Manuel Fonksiyon aktif olduğunda, 

tüm Fiziksel adres telegramları veya tüm Grup adres telegramları veya her ikisi de filtrelenmeden cihazdan geçer. Kapatma 

süresi geçtikten sonra ITR901-0002 otomatik olarak normal çalışmaya geri döner. Manuel Fonksiyonu yapılandırmak ve 

kapatma zamanını ayarlamak için, 3.1 ve 4.1 bölümlerinde gösterildiği gibi Genel sekme parametre sayfası kullanılmalıdır. 

Manuel Fonksiyondan normal çalışmaya geçtikten sonra en son yüklenen parametre ayarı / filtre tablosu girişleri tekrar aktif 

olur.

 

2.5.2. Fabrika Ayarlarına Dönüş 
Fonksiyon butonunun uzun bir süre basılması(≈ 15 sn) kısa bir süre sonra ikinci bir basmayla(birkaç saniye) Fabrika 

Ayarlarına Sıfırlama işlemini yürütür. İlk basıştan sonra LED ekran farklı ve karışık renkte yanar.

İkinci basıştan sonra tüm parametreler fabrika çıkış ayarlarına (fiziksel grup adresi dahil) döndürülecektir. Ardından, LED'ler 

normal ekranı tekrar gösterir.

 

2.5.3. LED Durum Göstergesi 
Aşağıdaki tabloda manuel fonksiyon LED durumları gösterilmiştir. 

 

NUMARA LED RENK AÇIKLAMA 

1 
Bus Durum KNX TP 

(Ana Hat) 
Yeşil  

2 
Bus Durum KNX TP (Alt 

Hat) 
Turuncu Eğer bağlandı ise. 

5 
Grup Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

6 
Fiziksel Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

 

Tablo 2 : Manuel Fonksiyon LED Durum Göstergeleri 
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Aşağıdaki tabloda butona ilk kez basıldıktan sonra Fabrika ayarlarına dönüşe dair LED durumları gösterilmiştir. 

 

NUMARA LED RENK AÇIKLAMA 

1 
Bus Durum KNX TP 

(Ana Hat) 
Turuncu  

2 
Bus Durum KNX TP (Alt 

Hat) 
Turuncu Eğer bağlanmamışsa LED kırmızı yanacaktır. 

5 
Grup Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

6 
Fiziksel Adres 

Yönlendirmesi 
Turuncu  

 

Tablo 3 : Butona İlk Kez Bastıktan Sonra Fabrika Ayarları LED Durumları 

 

3. Cihazın Bağlayıcı Çalışmasına İlişkin Ets Parametreleri 

Bu bölümde kullanılmış cihazla ilgili olan bütün görseller ETS5 versiyonundan alınmıştır. 

 

3.1. Genel 
Aşağıda, “General” sekmesine girildiğinde görülecek olan ETS parametreleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 8 : Genel Sekme Parametreleri 

 

PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Manual Function Manuel fonksiyon aktif iken telegram 

yönlendirmesi için buradan ayarlama yapılır. 

disabled 

pass all telegrams 

pass all Physical address telegrams 

pass all Groups address telegrams 

Switch-off time for 

Manual Function 

Belirli bir süre bittikten sonra manuel fonksiyon 

otomatik olarak kapatılır. 

10 mins, 1 hour, 4 hours, 8 hours 
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3.2. Ana Hat 
Grup telegramları ve Fiziksel telegramlar için “transmit all” yani hepsini yönlendir ayarı yalnızca test ortamı icin 

düşünülmüştür. Bu özelliği normal çalışma için lütfen kullanmayınız. 

Not: Eğer “Send confirmation on own telegrams” parametresi “yes” olarak ayarlanırsa, ITR901-0002 cihazı içsel olarak 

yönlendirilmiş herhangi bir telegrama sistematik ACK gönderir.

 

 

Şekil 9 : Ana Hat Sekmesi Parametreleri 
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PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Telegram routing block : Hiç bir telegram yönlendirilmez. 

filter : Filitreleme tablosuna girilen  

telegramlar yönlendirilir. 

route : Bütün telegramlar yönlendirilir. 

configure : Aşağıda açılacak olan alanlardan 

manuel olarak ayarlama yapılmalıdır. 

Group: filter, Physical: block 

Group and Physical: filter 

Group: route, Physical: filter 

Group and Physical: route  

configure 

Group telegrams : Main 

group 0...13*¹ 

transmit all : Grup telegramlarının(ana grup 

0...13) tamamı yönlendirilir. 

block : Grup telegramlarının(ana grup 0...13) 

tamamı bloklanır. 

filter : Grup telegramları (ana grup 0...13) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Group telegrams : Main 

group 14...31*¹ 

transmit all : Grup telegramlarının(ana grup 

14...31) tamamı yönlendirilir. 

block : Grup telegramlarının(ana grup 14...31) 

tamamı bloklanır. 

filter : Grup telegramları (ana grup 14...31) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams 

 

transmit all : Fiziksel adres telegramların tamamı 

yönlendirilir. 

block : Fiziksel adres telegramların tamamı 

bloklanır. 

filter : Fiziksel adrese bağlı olarak fiziksel adres 

telegramları yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams : 

Repetition if errors on 

main line 

Ana hatta oluşan bir iletim hatasından sonra 

(Ör: Alıcı yok) Fiziksel telegramlar : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Group telegrams : 

Repetition if errors on 

main line 

Ana hatta oluşan bir iletim hatasından sonra 

(Ör: Alıcı yok) Grup telegramları : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Telegram confirmation 

on main line 

if routed : Alt hatta yönlendirilen telegramlar ana 

hattaki bir ACK tarafından onaylanır. 

always : Ana hattaki her bir telegram bir ACK 

tarafından onaylanır. 

if routed 

always 

Send confirmation on 

own telegrams 

yes : Ana hatta gönderilen telegramlar eklenmiş 

ACK tarafından onaylanır. 

no : ACK onaylaması yok. 

yes 

no 

*¹ Bu parametre, “Telegram routing” parametresi, “configure” olarak ayarlandığında değerleri girilebilir. 
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3.3. Alt Hat 
Grup Telegramları ve Fiziksel Telegramlar için “transmit all” yani hepsini yönlendir ayarı yalnızca test ortamı icin 

düşünülmüştür. Bu özelliği normal çalışma için lütfen kullanmayınız.

 

Şekil 10 : Alt Hat Sekmesi Parametreleri 
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PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Telegram routing block : Hiç bir telegram yönlendirilmez. 

filter : Filitreleme tablosuna girilen  

telegramlar yönlendirilir. 

route : Bütün telegramlar yönlendirilir. 

configure : Aşağıda açılacak olan alanlardan 

manuel olarak ayarlama yapılmalıdır. 

Group: filter, Physical: block 

Group and Physical: filter 

Group: route, Physical: filter 

Group and Physical: route configure 

Group telegrams : Main 

group 0...13*¹ 

transmit all : Grup telegramlarının(ana grup 

0...13) tamamı yönlendirilir. 

block : Grup telegramlarının(ana grup 0...13) 

tamamı bloklanır. 

filter : Grup telegramları (ana grup 0...13) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Group telegrams : Main 

group 14...31*¹ 

transmit all : Grup telegramlarının(ana grup 

14...31) tamamı yönlendirilir. 

block : Grup telegramlarının(ana grup 14...31) 

tamamı bloklanır. 

filter : Grup telegramları (ana grup 14...31) eğer 

filitre tablosuna yazıldıysa yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams 

 

transmit all : Fiziksel adres telegramların tamamı 

yönlendirilir. 

block : Fiziksel adres telegramların tamamı 

bloklanır. 

filter : Fiziksel adrese bağlı olarak fiziksel adres 

telegramları yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams : 

Repetition if errors on 

subline 

Alt hatta oluşan bir iletim hatasından sonra 

(Ör: Alıcı yok) Fiziksel telegramlar : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Group telegrams : 

Repetition if errors on 

subline 

Alt hatta oluşan bir iletim hatasından sonra 

(Ör: Alıcı yok) Grup telegramları : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Telegram confirmation 

on subline  

if routed : Ana hatta yönlendirilen telegramlar alt 

hattaki bir ACK tarafından onaylanır. 

always : Ana hattaki her bir telegram bir ACK 

tarafından onaylanır. 

if routed 

always 

Send confirmation on 

own telegrams 

yes : Alt hatta gönderilen telegramlar eklenmiş 

ACK tarafından onaylanır. 

no : ACK onaylaması yok. 

yes 

no 

Configuration from 

subline 

Cihaza bir ETS yüklemesi yapılması 

engellendiğinde bu ancak ana hat üzerinden 

mümkün olabilir. 

enable 

disable 

*¹ Bu parametre, “Telegram routing” parametresi, “configure” olarak ayarlandığında değerleri girilebilir.
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4. Cihazın Tekrarlayıcı Çalışmasına İlişkin ETS Parametreleri 

Bu bölümde kullanılmış cihazla ilgili olan bütün görseller ETS5 versiyonundan alınmıştır. 

4.1. Genel 
Aşağıda Genel sekmesine girildiğinde görülecek olan ETS parametreleri gösterilmiştir.

 

Şekil 11 : Genel Sekmesi Parametreleri 

PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Manual Function Manuel fonksiyon aktif iken telegram 

yönlendirmesi için buradan ayarlama yapılır. 

disabled 

pass all telegrams 

pass all Physical address telegrams 

pass all Groups address telegrams 

Switch-off time for 

Manual Function 

Belirli süre bittikten sonra manuel fonksiyon 

otomatik olarak kapatılır. 

10 mins, 1 hour, 4 hours, 8 hours 
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4.2. Ana Hat 
Grup telegramları ve Fiziksel telegramlar için “transmit all” yani hepsini yönlendir ayarı yalnızca test ortamı icin 

düşünülmüştür. Bu özelliği normal çalışma için lütfen kullanmayınız. Eğer “Send confirmation on own telegrams” parametresi 

“yes” olarak ayarlanırsa, ITR901-0002 cihazı içsel olarak yönlendirilmiş herhangi bir telegrama sistematik ACK gönderir. 

Tekrarlayıcı bir filtre tablosu kullanmadığından, yönlendirilmiş telegramlarla birlikte gönderilen bir ACK'ya sahip olmak 

yararlıdır.

 

 

Şekil 12 : Ana Hat Sekmesi Parametreleri 
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PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Telegram routing route : Bütün telegramlar yönlendirilir. 

configure : Aşağıda açılacak olan alanlardan 

manuel olarak ayarlama yapılmalıdır. 

Group and Physical: route  

configure 

Physical telegrams 

 

transmit all : Fiziksel adres telegramların tamamı 

yönlendirilir. 

block : Fiziksel adres telegramların tamamı 

bloklanır. 

filter : Fiziksel adrese bağlı olarak fiziksel adres 

telegramları yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams : 

Repetition if errors on 

main line 

Ana hatta oluşan bir iletim hatasından sonra 

(Ör: Alıcı yok) Fiziksel telegramlar : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Group telegrams : 

Repetition if errors on 

main line 

Ana hatta oluşan bir iletim hatasından sonra 

(Ör: Alıcı yok) Grup telegramları : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Telegram confirmation 

on main line  

if routed : Alt hatta yönlendirilen telegramlar ana 

hattaki bir ACK tarafından onaylanır. 

always : Ana hattaki her bir telegram bir ACK 

tarafından onaylanır. 

if routed 

always 

Send confirmation on 

own telegrams 

yes : Ana hatta gönderilen telegramlar eklenmiş 

ACK tarafından onaylanır. 

no : ACK onaylaması yok. 

yes 

no 
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4.3. Alt Hat 
Grup telegramları ve Fiziksel telegramlar için “transmit all” yani hepsini yönlendir ayarı yalnızca test ortamı için 

düşünülmüştür. Bu özelliği normal çalışma için lütfen kullanmayınız.

 

 

Şekil 13 : Alt Hat Sekmesi Parametreleri 
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PARAMETRE AÇIKLAMA DEĞERLER 

Telegram routing route : Bütün telegramlar yönlendirilir. 

configure : İlgili sayfada aşağıda açılacak olan 

alanlardan manuel olarak ayarlama yapılmalıdır. 

Group: filter, Physical: block 

Group and Physical: filter 

Group: route, Physical: filter 

Group and Physical: route 

configure 

Physical telegrams 

 

transmit all : Fiziksel adres telegramların tamamı 

yönlendirilir. 

block : Fiziksel adres telegramların tamamı 

bloklanır. 

filter : Fiziksel adrese bağlı olarak fiziksel adres 

telegramları yönlendirilir. 

transmit all (not recommended) 

block 

filter 

Physical telegrams : 

Repetition if errors on 

subline 

Alt hatta oluşan bir iletim hatasından sonra(Ör: 

Alıcı yok) Fiziksel telegramlar : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Group telegrams : 

Repetition if errors on 

subline 

Alt hatta oluşan bir iletim hatasından sonra(Ör: 

Alıcı yok) Grup telegramları : 

no : Tekrarlanmaz. 

up to 3 repetitions : En fazla 3 kez tekrarlanır. 

one repetition : 1 kere tekrarlanır. 

no 

up to 3 repetitions 

one repetition 

Telegram confirmation 

on subline  

if routed : Ana hatta yönlendirilen telegramlar alt 

hattaki bir ACK tarafından onaylanır. 

always : Alt hattaki her bir telegram bir ACK 

tarafından onaylanır. 

if routed 

always 

Send confirmation on 

own telegrams 

yes : Alt hatta gönderilen telegramlar eklenmiş 

ACK tarafından onaylanır. 

no : ACK onaylaması yok. 

yes 

no 
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5.Ürünün Teknik Çizimi 

Aşağıda gösterilen bütün ölçüler milimetre(mm) cinsinden tanımlanmıştır. Cihaz genişliği, standart 2 modül genişliğindedir.  

 

 

Şekil 14 : Cihazın Boyutları ve Teknik Çizimi 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

INTERRA WEB SİTESİ 

Interra, www.interratechnology.com web sitesi 

üzerinden dokümantasyon desteği 

sağlamaktadır. Bu web sitesi, dosya ve 

bilgilerin müşterilere kolayca sunulması için bir 

araç olarak kullanılmaktadır. Dilediğiniz 

internet tarayıcısını kullanarak erişilebilen web 

sitesi aşağıdaki bilgileri içerir: 

- Interra firmasına ve değerlerine genel bakış. 

 

- Ürünlerimiz ve projelerimiz hakkında bilgiler. 

   

- Ürün Desteği: Teknik veri sayfaları, ürün 

kullanım kılavuzları, uygulama açıklamaları, 

en son yazılım sürümleri, arşivlenmiş 

yazılımlar ve ETS database dosyaları. 

 

 

 

 

Avrupa, Türkiye 

Interra 

Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:95/1 

Simkan Plaza 34876 Kartal/İstanbul  

Tel: +90 (216) 326 26 40 Fax: +90 (216) 324 

25 03 

Web adresi: 

http://www.interratechnology.com/ 
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