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1. Fejezet: Bevezetés 

1.1 A termék áttekintése 

Az készülék egy digitális bemeneti modul, moduláris DIN-szabványú műanyag házban, Modbus 

RTU kommunikációval. 

Az adatkoncentrátor (digitális bemeneti modul) moduláris és szabványos műanyag házzal 

rendelkezik. 

A készülék alkalmas az ipari- és mérési rendszerek digitális jelzéseinek folyamatos fogadására és 

begyűjtésére akár 8-, 16- vagy 32 bemeneten (a változattól függően). 

Költséghatékony, praktikus ipari megoldás az impulzus kimenettel rendelkező mérők és 

fogyasztásmérők impulzus (pl. víz-, gáz, villany) jeleinek számlálására, a csatlakozó 

bemenetek állapotának kiolvasására. 

A koncentrátor bármely mérési rendszerhez is csatlakoztatható, mivel válaszol a bejövő Modbus 

RTU kérésekre RS485 porton keresztül, a porton csatlakozó modem felé. 

Jól használható transzparens ModBus RTU adatküldésre modemmel, távoli Scada rendszerhez. 

A termék kifejezetten ipari használatra, a mérési adatok begyűjtésére, automatizált mérő-

távleolvasási célokra készült. 

  

Csatlakozás 

• 8-, 16- vagy 32 db galvanikusan leválasztott digitális feszültség bemenetek (WET mód) 

• Bemeneteken 32 bites számláló (0-400Hz jel fogadása) 

• 8-bemenetenként közös GND bemenet (független) 

• Galvanikusan leválasztott RS485 kimenet 

 

Működés 

• Modbus RTU protokoll kommunikáció 

• Konfigurálható watchdog, a Modbus kommunikáció és aktivitás monitorozására  

• Számláló értékek tárolása a nem-felejtő memóriába  

• LED-ek a működés és állapotok kijelzésére 

 

Kivitelezés 

• ABS moduláris készülékház (EN 50022)  

• 35mm DIN-szabványú ipari eszköz, sínre rögzíthető (bármilyen helyzetben)  

• Kábeles kapcsolódás (tüskesoros csatlakozás) 



 

Kompatibilitás 

• M2M Modem RS485 IO® kapcsolódás (külső modem) 

• M2M Router® kapcsolódás (RS485 kimenetes változat) 

• Modbus RTU kompatibilis PLC rendszerek 

• Scada, metering alkalmazások 

 

1.2 Technikai adatok 

M2M IO/RS485 CONCENTRATOR® 
Termék változatok • 8 port (3U széles) • 16 port (6U széles) • 32 port (9U széles) 

Tápellátás 
Feszültségszint • 24V DC tápellátás (+/- 20%) 

Fogyasztás • 0.5W (8-portos változat) / 1W (16-portos változat) /  
   2W (32-portos változat) 

Interfészek 

Bemenetek 

• Galvanikusan leválasztott digitális bemenetek (sorkapocs):  
• Bemenet típusa: feszültség bemenet (WET): 
        • Feszültség szint: 5V .. 24V 
        • Áramfelvétel: 2mA .. 10mA    
• Bemeneti frekvencia tartomány: 0 - 400Hz 

RS485  
• Galvanikusan leválasztott RS485 port (sorkapocs) 
• Modbus RTU protokoll kommunikáció  
• 1200-115200 baud sebesség (konfigurálható) 

Egyéb 
• Táp csatlakozás (24V DC, GND – sorkapocs) 
• nINIT (DC-GND csatlakozás, reset gyári alapbeállításra  
   bekapcsoláskor) 

Kijelzés LED • Működésjelző LED jelzések 
• LED kijelzés a bemeneti státuszoknak megfelelően (opcionális) 

Készülék 
működése 

Fő funkciók 

• Mérők (víz, gáz, villamos áram) impulzus jelek folyamatos      
   számlálása  
• Csatlakoztatott bemenetek státuszának kiolvasása 
• Modbus RTU protokoll kommunikáció (RS485) 
• Konfigurálható watchdog a Modbus kommunikáció és aktivitás     
   monitorozására 
• Számláló értékek tárolása a nem-felejtő memóriában 

Védelem Túlfeszültség 
védelem 

• Max. feszültség 2kV (level 4 - átjelzés és bemenetek vezérlése) az  
   IEC 61000-4-4 szabványnak megfelelően 

Környezeti 
feltételek Működési / Tárolási • -25'C és +55'C között, 0-95% rel. páratartalom mellett 

Kivitelezés 

Készülékház 
• Moduláris ABS készülékház (EN 50022)  
• IP40 védelem 
• 35mm DIN-sínes rögzítés, rack rögzíthető 

Méret 
• 8-portos: 53.5 x 90 x 57.5mm   
• 16-portos: 106 x 90 x 57.5 mm  
• 32-portos: 159.5 x 90 x 57.5 mm 

Tömeg • 130-270gramm (változattól függően) 



 
 

1.3 A működés ismertetése 

A koncentrátor képes fogadni a bemeneti regiszterek adatait, és letárolni őket a készüléken, a nem-

felejtő memóriában, valamint kiírni a regisztereket a kimenet számára.  

The készülék tartalék memóriával rendelkezik - tápfeszültség kiesés esetére – amikor a fogadott 

regiszter értékeket ideiglenesen a tartalék memória címre képes írni. 

A modul az adatokat az RS485 portra küldi, a külsőleg csatlakozó router számára (M2M Router® 

RS485 változat vagy M2M Router PRO4® részére). 

Az aktuális működésről és a bemenetek/kimenet állapotáról LED jelzések tájékoztatnak. 

A készülék RS485 watchdog funkcióval van ellátva – ha nincs kommunikáció az RS485 adat buszon, 

és a konfigurációs timer értéke letelt, akkor a készülék újraindítja magát. (Ez a funkció kikapcsolható 

vagy adott másodperc értékre nézve konfigurálható (mint időtúllépési érték) – lsd. Modbus 

regiszterek táblázat). 

 

 

1.4 Portok kapcsolódása  
 
1.4.1 A 8-bemenetes változat 

◼  Bemenetek (8 tüske)  

 

▪ IN0-IN7: 8db leválasztott digitális bemenet.  

Minden bemenet 32 bites számlálóval rendelkezik a 0-400Hz frekvenciájú 

jelzések fogadására, valamint a bemeneti vonal aktuális állapotának 

kiolvasásához.  

▪ COM0: közös földpont (GND) a bemenetek számára 

◼  RS485 (külső modem) kapcsolat –  2 tüske  

RS485 port kimenet (sorkapocs) a regiszter kiírására és az adatküldéshez, Modbus 

RTU protokoll, 1 200 - 115 200 baud sebességen (konfigurálható), slave mód, 

galvanikusan leválasztott kimenet) 

 

▪ A(+): pozitív szál  

▪ B(-): negatív szál 



 

 

◼  Tápfeszültség (3 tüske)  

▪ DC+: 24V DC tápfeszültség 

▪ GND: földelés DC tápfeszültség számára 

▪ INIT (GND csatlakoztatva, reset a gyári beállításokra - bekapcsoláskor) 

◼  LED jelzések (3db LED)  

▪ POWER LED – tápfeszültség csatlakoztatva és aktív 

▪ COMM. LED – kommunikáció aktív 

▪ BACKUP LED – regiszter értékek eltárolva a nem-felejtő memóriába 

 

 

1.4.2 A 16-bemenetes változat 

◼  Bemenetek (2 x 8 tüske)  

 

▪ IN0-IN7: 8db leválasztott digitális bemenet  

▪ IN8-IN15: 8db leválasztott digitális bemenet  



 

▪ Minden bemenet 32 bites számlálóval rendelkezik a 0-400Hz frekvenciájú 

jelzések fogadására, valamint a bemeneti vonal aktuális állapotának 

kiolvasásához.  

▪ COM0: közös földpont (GND) a bemenetek számára – IN0-IN7 

▪ COM1: közös földpont (GND) a bemenetek számára – IN8-IN15 

 

◼  RS485 (külső modem) kapcsolat –  2 tüske  

RS485 port kimenet (sorkapocs) a regiszter kiírására és az adatküldéshez, Modbus 

RTU protokoll, 1 200 - 115 200 baud sebességen (konfigurálható), slave mód, 

galvanikusan leválasztott kimenet) 

▪ A(+): pozitív szál 

▪ B(-): negatív szál 

◼  Tápfeszültség  (3 tüske)  

▪ DC+: 24V DC tápfeszültség 

▪ GND: földelés DC tápfeszültség számára 

▪ INIT (GND csatlakoztatva, reset a gyári beállításokra - bekapcsoláskor) 

◼  LED jelzések (3db LED)  



 

▪ POWER LED – tápfeszültség csatlakoztatva és aktív 

▪ COMM. LED – kommunikáció aktív 

▪ BACKUP LED – regiszter értékek eltárolva a nem-felejtő memóriába 

 

 

1.4.3 A 32-bemenetes változat 

◼  Bemenetek (4 x 8 tüske)  

 

▪ IN0-IN7: 8db leválasztott digitális bemenet  

▪ IN8-IN15: 8db leválasztott digitális bemenet  

▪ IN16-IN23: 8db leválasztott digitális bemenet  

▪ IN24-IN30: 8db leválasztott digitális bemenet  

▪ Minden bemenet 32 bites számlálóval rendelkezik a 0-400Hz frekvenciájú 

jelzések fogadására, valamint a bemeneti vonal aktuális állapotának 

kiolvasásához.  

 

▪ COM0: közös földpont (GND) a bemenetek számára – IN0-IN7 

▪ COM1: közös földpont (GND) a bemenetek számára – IN8-IN15 

▪ COM2: közös földpont (GND) a bemenetek számára – IN16-IN23 

▪ COM3: közös földpont (GND) a bemenetek számára – IN24-IN31 

 



 

◼  RS485 (külső modem) kapcsolat –  2 tüske  

RS485 port kimenet (sorkapocs) a regiszter kiírására és az adatküldéshez, Modbus 

RTU protokoll, 1 200 - 115 200 baud sebességen (konfigurálható), slave mód, 

galvanikusan leválasztott kimenet) 

▪ A(+): pozitív szál 

▪ B(-): negatív szál 

◼  Tápfeszültség (3 tüske)  

▪ DC+: 24V DC tápfeszültség 

▪ GND: földelés DC tápfeszültség számára 

▪ INIT (GND csatlakoztatva, reset a gyári beállításokra - bekapcsoláskor) 

◼  LED jelzések (3db LED)  

▪ POWER LED – tápfeszültség csatlakoztatva és aktív 

▪ COMM. LED – kommunikáció aktív 

▪ BACKUP LED – regiszter értékek eltárolva a nem-felejtő memóriába 

 

 

1.5 A bemenetek bekötése 

 

A GND-nek bekötve kell lennie a közös COM0 portra vagy a külsőleg kapcsolódó készülék 

tápfeszültségére, vagy külső földelésre kell kötni azt. 

 

 

 
Wet kapcsolású bemenet (kontaktus) 

 



 

 
 

Wet open collector bemenet 

 

 
 

Impulzus bemenet 

 

1.6 LED jelzések 
 

A modul LED jelzései mindig informálják a készülék működéséről. 

 

LED Magyarázat 

Power LED Power LED 

Comm. LED RS485 kommunikációs LED 

Backup LED Regiszterek memóriába történő kiírását jelző LED 

 

 

1.7 Telepítési lépések 

A modul sínre/rack-re rögzíthető. Végezze el a rögzítést. 

1. Az adatkoncentrátor védett, DIN-szabványú műanyag házba szerelt változatban kerül a 

Felhasználóhoz. 

2. Rögzítse a modult egy 35mm standard DIN-sínra, vagy rack sínra, esetleg rögzítse falra. 

3. Csatlakoztassa az RS485 kimenetet egy külső készülékhez, amire kapcsolódni tud (pl. M2M 

Router® RS485 változathoz), a vezeték kiosztásnak megfelelően – pozitív (A (+)) és negatív 

(B(-)) vezeték. 



 

4. Kösse be a kívánt bemeneteket az IN0..IN7 – és további rendelkezésre álló – bemenetekre, 

majd rögzítse a vezetékekekt a sorkapocs belső oldalán a csavarok segítségével. 

Csatlakoztassa a sorkapcsot a készülékhez. 

5. Kösse rá a bemeneti GND csatlakozót a COM0 (közös GND bemenetre). 

6. Kapcsoljon 24V DC feszültséggel rendelkező táp adaptert a DC+ portra (a vezeték kiosztásnak 

megfelelően), és kösse be VDD és GND vezetékeket.  

7. A zöld POWER LED jelzi a tápfeszültség jelenlétét, mellyel a készülék meg is kezdi 

működését. 

8.  Állítsa be a koncentrátort az IO_RS485 Tool segédprogrammal (lásd 1.9 fejezet). 

 

 

1.8 Működési feltételek 

➢ A készüléket a használati útmutatás alapján kell használni. 

➢ A gyártó engedélye nélkül tilos a terméket módosítani, átalakítani. 

➢ A termék sérülése esetén a garancia automatikusan megszűnik. 

➢ Az IP-védelem akkor hatásos, ha normál működési feltételek mellett, zavartalan környezetben működteti 

és a leírtak szerint telepíti és használja. 

 

1.9 Konfigurálás 

1. Csatlakoztassa az M2M IO/RS485 CONCENTRATOR készüléket a számítógépe soros portjára 

(soros vagy átalakítóval USB interfészre) és kapcsolja be a koncentrátort. 

 

2. A konfigurációs segédprogram az alábbi linkről letölthető: 

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/IO_RS485_tool_v0_8.zip  

 

3. Csomagolja ki egy könyvtárba a fájl tartalmát egy Windows® operációs rendszert futtató 

számítógépen, majd indítsa el a programot az IO_RS485.exe fájl segítségével. 

 

4. A program indulásakor az alábbi képernyő fogadja: 

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/IO_RS485_tool_v0_8.zip


 

 

5. A képernyő bal oldalán kiválasztható az RS485 cím (RS485 address). 

 

6. Adja meg a belépési jelszót (Login password): wm_io_rs485 

 

7. Válasszon konfigurációs soros port számot (COM port) és az interfész számához kommunikációs 

sebességet (Baudrate) – 19200 baud az alapértelmezett, de választhat 1200-115200 közötti baud 

sebességet. Csatlakozáshoz nyomja meg a Connect gombot. 

(A soros kapcsolat helyett TCP/IP kapcsolat is választható, ehhez csak be kell állítania az IP address 

értéket és a port number (port szám) értéket a TCP/IP fül kiválasztásánál. Majd hasonló módon 

csatlakozhat). 

 

8. A Register value (regiszter érték) résznél, minden bemenet állapota az Input states résznél 

0-31 között leolvasható (8-portos változatnál 0-7, 16-portosnál 0-15, stb.). A portok folyamatos 

kiolvasása a háttérben folyik, a kiolvasott regiszter értékek minden másodpercben megjelennek a 

képernyőn. 

 

9. A Register write (regiszter írása) résznél beadhat regiszter értékeket, vagy módosíthatja a 

készülék alapértelmezés szerinti címét a Device address résznél, valamint megadhatja az RS485 

port sebességét is (RS485 baudrate).  



 

A kiválasztott regiszter(ek) írásához pipálja be a kis négyzetet a regiszter neve mellett. (Többet is 

válaszhat egy lépésben.) Majd ezt követően nyomjon a Write registers gombra. 

 

 

 

10. A válasz késleltetés (Response delay) mezőnél megadhatja, hogy mennyi idő teljen el a 

válaszüzenet készülékre küldése és az üzenet között, hogy megvárja a definiált időt (msec érték) a 

válasz elküldésével. 

 

11. Az Bemeneti számláló set (bemeneti számlálóállás beállítása) megadható az adott bemenet 

száma tól-ig tartományra (pl. „2-5” vagy 2, 3, 4, 5”, és így tovább.) és természetesen megadható a 

beírandó érték is. Ezt követően az íráshoz nyomja meg a Write registers gombot – és a készülék 

beállítja a megadott bemenetek számára az értékekekt. 

 

12. A watchdog időtúllépés (RS485 watchdog timeout) szintén beállítható és módosítható (itt 0 

mp érték az alapértelmezett – azaz kikapcsolt állapotú). 

 

13. A főképernyőn a New Password mezőnél beadhat új jelszót. 

 

14. A képernyő bal szélén a Communication log fülnél az utolsó 100 rögzített kommunikációs 

üzenet és aktivitás bejegyzése nyitható meg. 



 

15. A további üzenetek egy log fájlba kerülnek rögzítésre, ami a program könyvtárában található. 

 

 
 
1.10 Modbus regiszterek 
 
 

Cím 
Érték 

Leírás Védelem 
Min Max Alapértéke 

1-8 - Készülék gyári szám, felső szó az első R 

17 69 Termék ID R 

18 200 HW verzió R 

19 200 FW verzió R 

20 8 Bemenetek száma R 

33 1 254 254 Készülék címe R/W 

34 12 1152 192 RS485 baudrate [x100 baud] R/W 

35 1 100 10 RS485 válaszüzenet késleltetés [msec] R/W 

36 0 65535 0 RS485 watchdog időtúllépés [sec] R/W 

49 0 65535 - FW uptime [sec], felső szó R 

50 0 65535 - FW uptime [sec], alsó szó R 

100 0 255 0 IN0... IN7 input status R 

101 0 65535 0 IN0 bemeneti számláló, felső szó R/W 

102 0 65535 0 IN0 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

103 0 65535 0 IN1 bemeneti számláló, felső szó R/W 

104 0 65535 0 IN1 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

105 0 65535 0 IN2 bemeneti számláló, felső szó R/W 

106 0 65535 0 IN2 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

107 0 65535 0 IN3 bemeneti számláló, felső szó R/W 

108 0 65535 0 IN3 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

109 0 65535 0 IN4 bemeneti számláló, felső szó R/W 



 

110 0 65535 0 IN4 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

111 0 65535 0 IN5 bemeneti számláló, felső szó R/W 

112 0 65535 0 IN5 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

113 0 65535 0 IN6 bemeneti számláló, felső szó R/W 

114 0 65535 0 IN6 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

115 0 65535 0 IN7 bemeneti számláló, felső szó R/W 

116 0 65535 0 IN7 bemeneti számláló, alsó szó R/W 

 

A regiszterek a standard 0x03 Modbus paranccsal olvashatóak ki és a 0x06 paranccsal írhatóak ki. 

A duplaszó, 32 bites regiszter értékek két egymást követő paranccsal írhatóak ki.  

Előbb a felső szót, majd az alsó szót kell kiírni. A parancs az alsó szó elküldésével jut érvényre. A 

számláló regiszterek egy paranccsal olvashatóak ki.  

 

További regiszterek (16/32-portos változatok esetében): 

 
133 
133 

1 
1 

100 
100 

Soros kommunikációs válasz késleltetés, 
alapértéke: 10ms 

 
R/W 

134-199 - - FOGLALT - 
200 0 65536 Felső 16 bemenet státusza R 
201 0 65536 IN16 bemeneti számláló, felső szó R/W 
202 0 65536 IN16 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
203 0 65536 IN17 bemeneti számláló, felső szó R/W 
204 0 65536 IN17 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
205 0 65536 IN18 bemeneti számláló, felső szó R/W 
206 0 65536 IN18 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
207 0 65536 IN19 bemeneti számláló, felső szó R/W 
208 0 65536 IN19 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
209 0 65536 IN20 bemeneti számláló, felső szó R/W 
210 0 65536 IN20 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
211 0 65536 IN21 bemeneti számláló, felső szó R/W 
212 0 65536 IN21 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
213 0 65536 IN22 bemeneti számláló, felső szó R/W 
214 0 65536 IN22 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
215 0 65536 IN23 bemeneti számláló, felső szó R/W 
216 0 65536 IN23 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
217 0 65536 IN24 bemeneti számláló, felső szó R/W 
218 0 65536 IN24 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
219 0 65536 IN25 bemeneti számláló, felső szó R/W 
220 0 65536 IN25 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
221 0 65536 IN26 bemeneti számláló, felső szó R/W 
222 0 65536 IN26 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
223 0 65536 IN27 bemeneti számláló, felső szó R/W 
224 0 65536 IN27 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
225 0 65536 IN28 bemeneti számláló, felső szó R/W 
226 0 65536 IN28 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
227 0 65536 IN29 bemeneti számláló, felső szó R/W 
228 0 65536 IN29 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
229 0 65536 IN30 bemeneti számláló, felső szó R/W 
230 0 65536 IN30 bemeneti számláló, alsó szó R/W 
231 0 65536 IN31 bemeneti számláló, felső szó R/W 
232 0 65536 IN31 bemeneti számláló, alsó szó R/W 



 

2. Fejezet: Hibakeresés 

Hogy történik a készülékkel a kapcsolódó bemeneti regiszterek kiolvasása? 

A regiszterek a standard 0x03 Modbus paranccsal olvashatók ki. 

 

Hogy történik a bemeneti regiszterek írása? 

A regiszterek a standard 0x06 Modbus paranccsal írhatók. 

A dupla szavas (32 bites) regiszter értékek két egymást követő paranccsal írhatók ki. A tényleges 

regiszter irás a végén, az alacsony szó (16 bit) kiírásakor hajtódik végre. 

 

Ha a készülék látszólag nem fogadja el a magas regiszterekre történő írást. Azaz, 

hogyan kell írni a magas regisztereket (high registers)? 

Próbáljon meg 32 bites Double Word értéket írni a bemeneti az alacsony regiszter címére. (Pl. 102-

re), majd ellenőrizze a modbus poll dokumentációt a 32 bites értékek használatával kacsolatosan: " 

https://www.modbustools.com/modbus_poll.html# 

Majd ellenőrizze még egyszer a modbus kimenetet, csak a 06 funkciókód érvényes erre a termékre. 

 

A 32 bites regiszterekről 

A 6. számú parancs csak 16 bites regisztert ír, de mi történik, ha 32 biteset kellene kezelni? 

A regisztereket a 0x03 szabványos Modbus parancsokkal használhatók / olvashatók, és 0x06 

parancsokkal lehet írni őket. 

A 2 szót (dupla szót) tartalmazó 32 bites regiszter két paranccsal írható egymás után, mégpedig 

úgy, hogy először írni a felső szót (16 bit) kell írni, majd utána az alacsony szót (16 bit), amely így 

2 x 16 bit lesz, azaz 32 bit. 

A változtatás csak a második (alacsony) szó írása után kerül végrehajtásra / mentésre az eszközön. 

 

Regiszter resetelése 

Írja be a 0 értéket a következő példa szerint: 

A 107 címre írjon 0 értket, és írjon a 108-as címre írjon be 0 értéket. Így a DIN0_3 sz. bemeneti 

számláló értéke "0" lesz (lsd. 15-16. oldali táblázat). 

 

 

 

 

https://www.modbustools.com/modbus_poll.html


 

3. Fejezet: Support elérhetőség 

 

Ha kérdése merülne fel a használattal kapcsolatosan, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen: 

 

Email: support@m2mserver.com 

 

Telefon: +36 (20) 333-1111 

 

 

3.1 Support segítség 

Az eszköz beazonosításához használja a termékre ragasztott matricát, mely a support részére fontos 

információkat hordoz. 

 

Figyelem! A matrica elvesztése a garancia elvesztését jelenti. 

 

Online terméktámogatás itt kérhető: http://www.m2mserver.com/support/ 

 

 

3.2 Terméktámogatás 

A termékhez megjelent dokumentációk és szoftverek az alábbi linkről elérhetők el. 

 

8-bemenetes változat: 

https://www.m2mserver.com/termek/m2m-iors485-concentrator-8di/ 

 

16-bemenetes változat: 

https://www.m2mserver.com/termek/m2m-iors485-concentrator-16di/ 

 

32-bemenetes változat: 

https://www.m2mserver.com/termek/m2m-iors485-concentrator-32i/ 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:support@m2mserver.com
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https://www.m2mserver.com/termek/m2m-iors485-concentrator-8di/
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https://www.m2mserver.com/termek/m2m-iors485-concentrator-32i/


 

4. Fejezet: Jogi nyilatkozat 

 

©2021. WM Rendszerház Kft. 

 

A dokumentációban közölt tartalmak (minden információ, kép, teszt, leírás, ismertető, logó) szerzői 

jogvédelem alatt állnak. Másolása, felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala csak a 

WM Rendszerház Kft. hozzájárulásával és a forrás feltüntetésével lehetséges. 

 

A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk. 

A WM Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget a használati útmutatóban szereplő információkban 

előforduló hibákért. 

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. 

A használati útmutatóban az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen 

kapcsolatba kollegáinkkal. 

 

 

Figyelmeztetés 

Bármely, a programfrissítési folyamat alatt bekövetkező hiba a készülék meghibásodásához 

vezethet. Ebben az esetben forduljon viszonteladónkhoz. 

 

 
 


