
ALKALMAZÁS

• IPARI RENDSZER ADATTOVÁBBÍTÁS
• KÖZÜZEMI MÉRŐ TÁVLEOLVASÁS
• ESZKÖZÖK TÁVOLI FELÜGYELETE

Tulajdonságok
• GPRS adatküldés (Gemalto® ipari modul)

• 4 bemenet (digitális, vagy impulzus/feszültség)

• 2 relé kimenet (opcionális)

• Modbus protokoll kommunikáció, Modbus Gateway

• Kompatibilitás: impulzus jel fogadás, számlálás

• Konfigurációs szoftver (RS232 vagy RS485 porton)

• Memória saját program, adat tárolására (ftp opcióval)

• Külső IO-bővítő (opcionális, modulonként 32 bemenet  

   fogadására)

• Firmware frissítés (ftp szerver)

• Külső akkumulátor csatlakozás (tartalék áramforrás)

• Watchdog áramkör és futás ellenőrzés, naplózás

M2M MODBUS 
RS485 IO GATEWAY
RS485 Modbus TCP ipari modem, 2G kommunikációval ipari eszközök, 
PLC- és Scada rendszerek csatlakoztatására, impulzus jel beküldésére 
és smart 

Költséghatékony, C-sínre rögzíthető ipari modem, 1-4 külső készülék digitális jelzéseinek fogadására, 
vagy közüzemi mérők impulzusjeleinek folyamatos számlálására.

A szerver Modbus TCP lekérdezésére a bemeneteken számolt értéket 
Modbus TCP protokollal továbbítja.
Az adatsorok lekérdezése időszakosan történik, a lekérdező 
szerveren beállított értéktől függően (pl. 15 percenként).

Ha négynél több eszköz jeleit kell fogadni, akkor az M2M 
IO/RS485 CONCENTRATOR alkalmazását javasoljuk, amely 
32 bemenettel rendelkezik.
Ebben az esetben a szerver Modbus TCP lekérdezésére a modem az 
RS485 interfészen keresztül kérdezi le a koncentrátor bemeneti számlálók 
állapotát, és a kapott Modbus RTU választ, Modbus TCP protokollal továbbítja.

A modem az RS485 interfészen keresztül képes több koncentrátor bemeneteit is lekérdezni. Ezen-
felül 2 relé kimenetén külső eszközöket is tud kapcsolni.



M2M MODBUS RS485 IO GATEWAY

KIVITELEZÉS
• Alumínium készülékház, IP51 védelem, C-sínre rögzíthető
• PLC/adatkoncentrátor kapcsolat RS485 porton (PLC regiszterek 

kiolvasása)
• Modbus TCP kliens/Scada szerver csatlakozási lehetőség
• Az IO-porton 1-4 fogysztásmérő csatlakoztatható
• Modbus kommunikáció (TCP master/RTU)
• 2MB flash memória az adatok hely tárolására, ftp adatküldés

SZOFTVER / KONFIGURÁLÁS
• IO-bővítő (kontaktus / feszültség / impulzus jel)
• Kompatibiliás impulzus alapú mérőkkel (jelzések fogadása és számlálása)
• Modbus protokoll kommunikáció / Modbus Gateway mód
• Konfigurációs szoftver (RS232 vagy RS485 porton)
• Firmware frissítés távolról (ftp szerverrel)

BIZTONSÁG / MENEDZSMENT
• Külső akkumulátor csatlakozó (tartalék áramforrás)
• Watchdog áramkör és monitorozás, rendszernapló
• Automatikus mobilhálózati újracsatlakoztatás

Az adatlapon található képek csak illusztrációk. A WM Rendszerház Kft. / M2M Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló 
hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Az adatlapon az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal.
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