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920 MHz Band Multi-hop Wireless
ซีรสี ์ WL40TH รุน
่ ใหม่!!
จุดเด่นของ 920 MHz Band Wireless!
ย่านความถี่ที่ 920 MHz เลี้ยวเบนได้ดีกว่า
แข็งแกร่งต่อสิง
่ กีดขวาง
โครงสร้างเน็ ตเวิรค
์ แบบ Multi-hop
ที่ ไว้วางใจได้
ส่งข้อมูลระยะไกล สูงสุด 1 กม.
ไม่ต้องมี ใบอนุญาต

Parent

เกตเวย์ ไร้สาย

รุน
่ : WL40EW2TH
NBTC, Thailand
Radio Waves Act

ไม่ต้องเดินสาย

Child
เกตเวย์ ไร้สาย

รุน
่ : WL40MW1TH
NBTC, Thailand
Radio Waves Act

ไม่ต้องเสีย

รับ-ส่งข้อมูลไร้สาย
เพื่อการทํางาน

ค่าสัญญาณ

เต็มรูปแบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

พลังงาน

การผลิต
PC

·รับ-ส่งอีเมล

PC

Modbus/TCP

Modbus/TCP

DL8

Child
Modbus-RTU

ผู้เช่าแต่ละราย อาคาร
·ไฟ³า
·แก๊ส
·นํ้าประปา
·ปรับอากาศ
·แสงสว่าง

ข้อมูลผู้เช่าแต่ละราย

ทําให้มองเห็นภาพรวมของสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น ไฟ³า นํ้าประปา และแก๊ส ในอาคาร
เชิงพาณิ ชย์ไม่วา่ จะเป็ นอาคารออฟµศหรือ
่ ง
โรงงาน รวมทัง้ สถานะการทํางานของเครือ
ปรับอากาศและอุปกรณ์ ให้แสงสว่างต่างๆ

TR30-G

Parent

Parent
Modbus-RTU

Child

DL8

Modbus-RTU
·รับ-ส่งอีเมล

Modbus-RTU

Child

PC

เซนเซอร์วด
ั แรงสัน
่ สะเทือน/สัญญาณการทํางาน/สัญญาณเตือน

เซนเซอร์วด
ั ระดับนํ้า

ทําให้สามารถติดตามระดับนํ้าของแม่นํ้า
้ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น
และเขื่อน รวมทัง
สะพานและอุโมงค์ท่ีทรุดโทรมได้จาก
ระยะไกล

มอเตอร์

เกียร์ลดรอบ เครือ่ งเป่ าลม

สําหรับตรวจสอบสถานะการทํางาน
และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของ
อุปกรณ์ การผลิต

·รวบรวมข้อมูล

·ติดตามไซต์งาน

DL8

สมาร์ทโฟน
อินเตอร์เน็ ต ·รับ-ส่งอีเมล

·การติดตามเทรนด์

ช่วยให้จด
ั การข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น
ความเข้มข้น·ุย และข้อมูลสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ ได้จากศูนย์ควบคุมเพียงที่เดียว

่ งจักรและอุปกรณ์ ผ่านอินเตอร์เน็ ตเพื่อการตรวจสอบสถานะจากระยะไกล
IoT (Internet of Things) เป็ นวิธก
ี ารเชื่อมต่อเครือ

การใช้งานอุปกรณ์ ส่ ือสารแบบไร้สายจําเป็ นต้องผ่านการอนุมัติตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ สําหรับซี รส
ี ์ WL40TH จะใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

www.m-system.com

Modbus/TCP

โมบาย
เราเตอร์
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เซนเซอร์วด
ั แรงสัน
่ สะเทือน

เซนเซอร์วด
ั ความชื้น

เซนเซอร์วด
ั ความเข้มข้น·ุย

Modbus/TCP

·การติดตามในไซต์งาน

ข้อมูลผู้เช่าแต่ละราย

Parent

เซนเซอร์วด
ั อุณหภูมิ

·การติดตามในไซต์งาน

·รวบรวมข้อมูล
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920 MHz Band Multi-hop Wireless สําหรับ
ระบบติดตามแบบไร้สายที่ใช้
920 MHz Band Multi-hop Wireless
PC

PC / เซิ รฟ
์ เวอร์

เราเตอร์

เราเตอร์

ISP

ISP

อินเตอร์เน็ ต, คลาวด์เซิรฟ
์ เวอร์
ISP
เราเตอร์
สําหรับ DCS/PLC
HMI (SCADA)

PC

อีเธอร์เน็ ต

●งก์ชัน I/O Mapping

Ìงก์ชัน I/O Mapping ของ DL8 จะกําหนดสัญญาณของ 920 MHz
่ ง PLC ผ่าน
Band Multi-hop Wireless เข้ากับชาแนล I/O ของเครือ
การสื่อสารของ Modbus/TCP

DL8

DCS/PLC
อีเธอร์เน็ ต (Modbus/TCP)
Child

เกตเวย์ ไร้สาย

Parent

Modbus-RTU

เกตเวย์ ไร้สาย

เน็ ตเวิรค
์ ของ 920 MHz Band Multi-hop Wireless

รูปผลิตภัณฑ์

ชื่อ

รุน
่

อินเตอร์เฟส

Parent

●เกตเวย์ สํ า หรับ Modbus/TCP

(อี เ ธอร์เ น็ ต ), 920 MHz Band

Modbus/TCP, Modbus-RTU

Wireless

Transparent 920 MHz Band
Wireless Device (parent)

WL40EW2TH

ประเภท Integrated

สําหรับประเทศไทย

เกตเวย์ ไร้สาย

920 MHz Band
Multi-hop Wireless

รูปขณะต่อเสาอากาศ

●เกตเวย์ สํ า หรับ Modbus-RTU,

Child

920 MHz Band Wireless

Modbus-RTU Transparent
920 MHz Band

Wireless Device (child)

WL40MW1TH

สําหรับประเทศไทย

เกตเวย์ ไร้สาย
รูปขณะต่อเสาอากาศ
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Modbus-RTU
920 MHz Band
Multi-hop Wireless

●แปลงโปรโตคอลการสื่ อสารของ
Modbus-RTU ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบ

ไร้ส ายและเชื่ อมต่ อ กั บ Remote
I/O ของ Modbus ได้

IoT

เชื่อมต่อกับ LAN และอินเตอร์เน็ ต

้ ง่าย ราคาย่อมเยา
ระบบ wireless ที่รวบรวมสัญญาณเซนเซอร์ด้วยการทํางานแบบไร้สาย ติดตัง

ช่วยให้คณ
ุ สามารถรับ-ส่งสัญญาณในบริเวณที่ยากต่อการเดินสาย โดยผ่านเครือข่ายไร้สายจากหลายจุดได้อย่าง

สะดวกสบาย

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างระบบติดตามระยะไกลข้ามพื้นที่ได้ เพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ ต

920 MHz Band Wireless คืออะไร?
เมื่อเทียบกับแลนไร้สาย 2.4 GHz และ 5 GHz หรือเครือข่ายไร้สายสําหรับกลุ่มอุปกรณ์ ท่ีใช้ย่านความถี่ท่ีสง
ู กว่าแล้ว 920 MHz Band Wireless
้ ยังมีความถี่ตํา่ กว่า 1 GHz จึงได้รบ
สามารถกระจายสัญญาณได้ดีกว่า ทัง
ั ผลกระทบจากนํ้าฝนน้ อย ทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้ดี และให้สัญญาณการ
สื่อสารที่มีคณ
ุ ภาพ

Multi-hop Wireless คืออะไร?

Modbus/TCP

Multi-hop Wireless เป็ นวิธก
ี ารถ่ายทอดสัญญาณวิทยุระหว่าง

Parent

Modbus/TCP

Parent

่ ง โดยมีรป
อุปกรณ์ ไร้สายมากกว่าหนึ่ งเครือ
ู แบบการส่งต่อข้อมูล
อย่างต่อเนื่ อง (bucket brigade) อุปกรณ์ 920 MHz Band
Multi-hop Wireless ซีรส
ี ์ WL40TH ช่วยให้ parent 1 ตัวสามารถ

Child

เชื่อมต่อกับ child ได้สง
ู สุดถึง 100 ตัว และถ่ายทอดสัญญาณ

Child

Child

Child

Child

Child

Child

การรับ-ส่ง
ไร้สายแย่ลง

ไปยัง child ได้สง
ู สุด 15 ตัว ภายในเน็ ตเวิรค
์ แบบตาข่าย
่ งที่ 1 กม. รวม
(mesh network) ระยะการสื่อสารสูงสุดระหว่างเครือ
้ เลือกเส้นทางและส่งผ่านข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ (รูปด้านขวา)
ทัง
ทําให้คณ
ุ สามารถสร้างเน็ ตเวิรค
์ ไร้สายสําหรับพื้นที่ขนาดกว้างได้

Child

เส้นทางการรับ-ส่งข้อมูล

้ นี้ ย่านความถี่ที่ 920 MHz
โดยที่สิ่งกีดขวางไม่เป็ นอุปสรรค ทัง

เลือกใช้ทางที่เหมาะสมให้ โดยอัตโนมัติ

(920.2 ถึง 924.8 MHz) ยังสามารถนํ ามาแบ่งเพื่อการสื่อสารได้
่ ง parent และ child สูงสุดถึง 8 ชาแนล โดยไม่
ด้วยการจับคู่เครือ
กีดขวางการทํางานซึ่ งกันและกัน

้
โปรดตรวจสอบสัญญาณก่อนทําการติดตัง

ลักษณะพิเศษ

แผนภาพ Drawing (หน่ วย: มม.)
Modbus/TCP

แหล่งจ่ายไฟ

ø1.2 (.05)

80 (3.15)
36 (1.42)

Parent

แหล่งจ่ายไฟ DC: 12V DC

24V DC

8 (.31) Hex.

รางรีเลย์
กว้าง 35 มม.

ø27 ประมาณ 2500 (98.4)
(1.06)

Child

Child

ข้อข้มูอลมูทางเทคนิ
คค
ลทางเทคนิ

ø3 (.12)

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: ปลอดจากก๊าซกัดกร่อนและฝุ่ นปริมาณมาก
นํ้าหนั ก: บอดี้ / ประมาณ 270 กรัม (0.60 ปอนด์)

●กรณีใช้เสาอากาศ

้ / 52 กรัม (1.83 ออนซ์ )
เสาอากาศแบบมีฐานตัง

20
(.79)

107 (4.21)

3 (.12)

ø3 (.12)

เพาเวอร์มัลติมิเตอร์

้ / 27 กรัม (0.95 ออนซ์ )
เสาอากาศแบบไม่มีฐานตัง
แหล่งจ่ายไฟ

ø1.2 (.05)

80 (3.15)
36 (1.42)

Modbus-RTU

ขอบเขตความชื้นการทํางาน: 10 ถึง 90% RH (ไม่ควบแน่ น)
้ : สวมเข้ากับรางรีเลย์
การติดตัง

แบบมีฐานตั้ง

Child

ขอบเขตอุณหภูมิการทํางาน: -20 ถึง +60°C

แหล่งจ่ายไฟ DC: 12V DC

24V DC

8 (.31) Hex.

รางรีเลย์
กว้าง 35 มม.

ø27 ประมาณ 2500 (98.4)
(1.06)

ขอบเขตอุณหภูมิการทํางาน: -20 ถึง +60°C

ขอบเขตความชื้นการทํางาน: 10 ถึง 90% RH (ไม่ควบแน่ น)

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: ปลอดจากก๊าซกัดกร่อนและฝุ่ นปริมาณมาก
้ : สวมเข้ากับรางรีเลย์
การติดตัง

Remote I/O

นํ้าหนั ก: บอดี้ / ประมาณ 260 กรัม (0.57 ปอนด์)

●กรณีใช้เสาอากาศ
แบบมีฐานตั้ง

้ / 52 กรัม (1.83 ออนซ์ )
เสาอากาศแบบมีฐานตัง

20
(.79)

107 (4.21)

3 (.12)

้ / 27 กรัม (0.95 ออนซ์ )
เสาอากาศแบบไม่มีฐานตัง

้
การใช้งานอุปกรณ์ ส่ ือสารแบบไร้สายจําเป็ นต้องผ่านการอนุมัติตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ สําหรับซี รส
ี ์ WL40TH จะใช้ ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน
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