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Komunikasi USB/RS 232 

Melaui Frekuensi 2,4 GHz dengan SST – 10 ( 3 ) 

 

Ada banyak aplikasi pengendali peralatan rumah tangga. Terdapat berbagai 

macam cara untuk mengendalikan peralatan tersebut antara lain yang telah banyyak 

beredar adalah pengendali peralatan rumah tangga melalui jalur telephone, RS485 , Hand 

phone dan infra merah. Pada artikel ini akan di bahas penggunaan modul SST-10 untuk 

aplikasi pengendali peralatan rumah tangga. SST-10 USB/232 RF MODEM adalah 

merupakan salah satu sub system produksi Delta Electronic yang berfungsi untuk 

mengirimkan data dari port USB ataupun serial RS232 (level TTL) melalui gelombang 

radio frekwensi 2.4 – 2.54 GHz. Proses pengiriman data dapat dilakukan dengan 

menggunakan format Delta Subsystem Protocol atau per byte secara 

bebas. 
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Dengan menggunakan media RF maka pengendali peralatan tidak hanya terbatas 

untuk indoor saja, pengguna dapat dengan mudah mengendalikan peralatan yang berada 

dengan jarak yang relatif jauh atau bahkan diluar ruangan hanya dari dalam ruangan 

rumahnya.  

 Aplikasi ini terdiri dari 2 bagian, yakni master yang berfungsi mengirimkan data 

sedangkan slave berfungsi sebagai penerima. Prinsip kerja dari aplikasi ini sama dengan 

aplikasi pengendali peralatan rumah tangga lainya, yakni modul DST-RC yang ada di 

bagian master mengirimkan data- data serial ke modul SST-10, kemudian data-data serial 

tersebut oleh modul SST-10 di pancarkan melaui gelombang radio dengan frekuensi 2,4 

GHz, data tersebut diterima oleh modul SST 10 yang ad di bagian slave dan 
diteruskan ke modul DST-R8C kemudian di terjemahkan menjadi 

perintah – perintah yang digunakan untuk mengontrol 

peralatan. 

 Peralatan yang diatur dapat berupa lampu, kipas, ac 

pompa air atau peralatan yang lainya, peralatan tersebut 

tidak dapat di hubungkan ke DST- R8C secara langsung, 

melainkan harus melalui relay terlebih dahulu terlebih 

dahulu, untuk peralatan yang mempunyai daya rendah ( dibawah 

1000 watt ) dapat menggunakana solid state relay ( DSS 01 ) 

sedangkan untuk peralatan dengan daya tinggi disarankan 

untuk menambahkan kontaktor. 

DSS-01 adalah merupakan electronic switch yang dirancang mampu 

mengendalikan beban yang besar ( 500V 16 A ) dengan daya yang sangat kecil (60mA ) 

tanpa gerakan mekanik sehingga tidak terjadi loncatan bunga api listrik yang seringkali 

merusak beban.. 
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Gambar DSS – 01 
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 Fekuensi SST 10 dapat dibagi menjadi 125 channel dan setiap channel dapat di 

alamati sampai 256 alamat, jadi apliksai ini dapat di gunakan untuk mengontrol peralatan 

sampai 32000 titik. 

 

Artikel dan software dapat diperoleh di www.delta-electronic.com bagian aplication note. 

Nanang Setya, Delta Electronic 

 

 

 


