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Ra mắt thiết bị định tuyến nhiều bước
không dây Dòng sản phẩm WL40VN
băng tần 920 MHz! !
Điểm mạnh của Băng tần 920 MHz!
Băng tần 920 MHz là dải tần số phát xạ cao
và có khả năng chống lại chướng ngại vật mạnh.
Xây dựng mạng lưới bằng phương thức định tuyến
nhiều bước có độ tin cậy cao.
Cự ly xa: Có thể truyền tín hiệu đến cự ly cách xa đến 1 km.

Thiết bị truyền
Cổng không dây

Model: WL40EW2VN
QCVN 47: 2015 / BTTTT
QCVN 96: 2015 / BTTTT

Không cần đăng ký giấy phép.
Không cần lắp đặt dây dẫn truyền.

Thiết bị nhận

Cổng không dây

Model: WL40MW1VN
QCVN 47: 2015 / BTTTT
QCVN 96: 2015 / BTTTT
Dùng giao tiếp

Phí liên lạc là

không dây

miễn phí

để hiện thực hóa

Năng lượng

Hạ tầng xã hội

Ngành chế tạo

PC

PC

Modbus/TCP

Modbus/TCP
Thiết bị truyền

Các dữ liệu chia sẻ
Thiết bị truyền

Thiết bị nhận

Modbus-RTU

DL8

Các đơn vị chia sẻ

Tòa nhà

·Điện
·Gas
·Nước
·Điều hòa
·Ánh sáng

Các dữ liệu chia sẻ

Để trực quan hóa các tiện ích như điện,
nước, ga trong các tòa nhà văn phòng,
nhà máy, các cơ sở thương mại hay trực
quan hóa tình trạng hoạt động của điều
hòa và các thiết bị chiếu sáng

IT hóa Ngành nông nghiệp
Thiết bị truyền

PC

·Nhận mail
·Thu thập dữ liệu
·Giám sát hiện trường

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nồng độ phân bón

Modbus/TCP
Thiết bị truyền

Modbus-RTU

Thiết bị nhận

DL8

Modbus-RTU
Modbus-RTU

Thiết bị nhận

Cảm biến rung·Tín hiệu chuyển động·Báo lỗi

Modbus-RTU
Cảm biến rung

Cảm biến mực nước

Để giám sát từ xa mực nước sông và
đập, hay cơ sở hạ tầng như cầu và đường
hầm đã xuống cấp

Cảm biến độ ẩm

·Giám sát hiện trường

TR30-G

Mô-tơ

Thiết bị giảm tốc Máy thổi

Để giám sát tình trạng hoạt động của thiết
bị sản xuất và thu thập lịch sử sử dụng

PC

·Nhận mail
·Thu thập dữ liệu
·Giám sát hiện trường Modbus/TCP

Bộ định tuyến
di động

DL8

Internet

Điện thoại thông minh
·Nhận mail
·Giám sát xu hướng

Để quản lý nhất quán dữ liệu môi trường
như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ phân bón

IoT (Internet of Things): Là phương thức kết nối máy móc và thiết bị với Internet để giám sát trạng thái hoạt động từ xa.
Việc sử dụng các thiết bị truyền thông không dây đòi hỏi phải có sự chấp thuận trên cơ sở từng quốc gia. Các dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng tại Việt Nam.
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Kết nối thiết bị định tuyến nhiều bước không dây băng tần 920 MHz
Hệ thống giám sát không dây
sử dụng thiết bị định tuyến nhiều bước không dây băng tần 920 MHz
PC

PC/Máy chủ

Bộ định tuyến

Bộ định tuyến

ISP

ISP

Internet, máy chủ đám mây
ISP
Bộ định tuyến
HMI (SCADA)
dùng cho DCS/PLC

PC

Ethernet

●Chức năng lập bản đồ I/O
Chức năng lập sơ đồ I/O DL8 được sử dụng để gán tín hiệu của
thiết bị định tuyến không dây 920 MHz vào kênh I/O của PLC
thông qua giao thức Modbus/TCP.

DL8

DCS/PLC
Ethernet (Modbus/TCP)

Thiết bị nhận

Cổng không dây

Thiết bị truyền

Modbus-RTU

Cổng
không dây

Mạng lưới định tuyến nhiều bước
không dây băng tần 920 MHz

Ngoại quan

Tên thiết bị

Model

Giao diện
●Modbus/TCP (Ethernet), là
cổng kết nối dùng cho thiết bị
không dây dùng điện áp thấp
mặc định băng tần 920 MHz.

Thiết bị truyền

Modbus/TCP (Ethernet),
Giao thức truyền tin Modbus-RTU
Trạm thiết bị không dây dùng
điện áp thấp mặc định 920 MHz
(thiết bị truyền)

WL40EW2VN

Loại tích hợp

Cổng không dây

Băng tần 920 MHz
Thiết bị định tuyến nhiều
bước không dây

Hình ảnh lắp đặt
Ăng-ten thu phát.
Thiết bị nhận

Giao thức truyền tin Modbus-RTU
Trạm thiết bị không dây dùng
điện áp thấp mặc định 920 MHz
(thiết bị nhận)

Cổng không dây
Hình ảnh lắp đặt
Ăng-ten thu phát.
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Modbus-RTU

WL40MW1VN

Băng tần 920 MHz
Thiết bị định tuyến nhiều
bước không dây

●Modbus-RTU, cổng kết nối
dùng cho thiết bị không dây
dùng điện áp thấp mặc định
băng tần 920 MHz.
●Có thể vô tuyến hoá giao thức
truyền tin của Modbus-RTU và
kết nối với I/O từ xa của
Modbus.

IoT

với mạng LAN hoặc mạng Internet.

Là hệ thống không dây, sử dụng phương thức không dây để thu thập tín hiệu cảm biến, cấu trúc đơn giản và có
hiệu quả kinh tế cao.
Từ các thiết bị thu tín hiệu ít cổng cho đến các thiết bị nhiều cổng, có thể dễ dàng thu tín hiệu đến mạng không
dây từ những nơi xa và khó đi dây.
Hơn nữa, nếu kết nối với mạng Internet thì có thể xây dựng hệ thống giám sát từ xa vượt tầm khu vực.

Băng tần không dây 920 MHz là gì?
Băng tần không dây 920 MHz có đặc tính phát xạ tốt hơn so với băng tần không dây 2,4 GHz và 5 GHz sử dụng băng tần cao hơn. Bên
cạnh đó, băng tần thấp hơn 1 GHz sẽ khó bị ảnh hưởng bởi mưa hơn cũng như có thể đạt đến sóng vô tuyến cao và có chất lượng liên
lạc ổn định.

Định tuyến nhiều bước không dây là gì?

Modbus/TCP

Định tuyến nhiều bước không dây là phương thức truyền tin

Thiết bị truyền

Modbus/TCP

Thiết bị truyền

bằng sóng điện từ để chuyển dữ liệu giữa nhiều thiết bị
không dây, giống như chuyển tiếp theo dây chuyền. Ở thiết bị
định tuyến nhiều bước không dây dòng sản phẩm WL40VN,
một thiết bị truyền có thể kết nối tối đa với 100 thiết bị nhận,
ở mạng internet dạng lưới thì có thể lặp và truyền tín hiệu

Thiết bị nhận

của đối đa 15 thiết bị nhận. Bên cạnh đó, khoảng cách truyền

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Tình trạng
vô tuyến
không tốt

tin lớn nhất giữa các thiết bị là 1 km, thiết bị này còn có thể
xây dựng một mạng lưới không dây rộng lớn, chống lại được
các chướng ngại vật và có độ tin cậy cao để tự động chọn
quãng đường ngắn nhất và truyền tin giống như biểu đồ bên

Thiết bị nhận

phải. Ngoài ra, do băng tần 920 MHz (918,4 đến 922,4 MHz)

Đường truyền tin

có thể được chia làm nhiều dải băng tần khác nhau và truyền

Thiết bị nhận

Tự động chuyển sang đường đi tối ưu nhất

tin, nên ta có thể lắp đặt những bộ thiết bị truyền/phát độc
lập của tối đa 7 kênh riêng biệt và vận hành mà không bị
nhiễu sóng.

Bắt buộc phải kiểm tra sóng vô tuyến trước khi đưa vào sử dụng.

Điểm mạnh

Sơ đồ kích thước ngoài (Đơn vị: mm)
Modbus/TCP

ø1,2 (,05)
80 (3,15)
36 (1,42)

Thiết bị truyền

8 (,31) Hex.
THANH RAY DIN
Rộng 35 mm

ø27 xấp xỉ 2500 (98,4)
(1,06)

Thiết bị nhận

Thông
số thiết
bị bị
Thông
số thiết

ø3 (,12)

Thiết bị nhận

●Trường hợp sử dụng
Ăng-ten thu phát

20
(,79)

107 (4,21)

3 (,12)

Nguồn cấp điện
Dòng điện một chiều: 12V DC
24V DC
Phạm vi nhiệt độ có thể sử dụng: -20 đến +60°C
Phạm vị độ ẩm có thể sử dụng: 10 đến 90% RH
(không được đọng sương)
Điều kiện môi trường: Không được có khí gas có tính ăn mòn,
không được có nhiều bụi bẩn
Kèm theo: kèm theo thanh ray DIN
Khối lượng: Thân máy/khoảng 270 g (0,60 lb)
Ăng-ten thu phát/52 g (1,83 oz)
Ăng-ten có ống bọc/27 g (0,95 oz)

ø3 (,12)

Thiết bị nhận

Modbus-RTU

Đồng hồ vạn năng

80 (3,15)
36 (1,42)

ø1,2 (,05)
8 (,31) Hex.
THANH RAY DIN
Rộng 35 mm

ø27 xấp xỉ 2500 (98,4)
(1,06)

I/O từ xa

●Trường hợp sử dụng
Ăng-ten thu phát

20
(,79)

107 (4,21)

3 (,12)

Nguồn cấp điện
Dòng điện một chiều: 12V DC
24V DC
Phạm vi nhiệt độ có thể sử dụng:-20 đến +60°C
Phạm vị độ ẩm có thể sử dụng: 10 đến 90% RH
(không được đọng sương)
Điều kiện môi trường: Không được có khí gas có tính ăn mòn,
không được có nhiều bụi bẩn
Kèm theo: kèm theo thanh ray DIN
Khối lượng: Thân máy/khoảng 260g (0,57lb)
Ăng-ten thu phát/52 g (1,83 oz)
Ăng-ten có ống bọc/27 g (0,95 oz)

Việc sử dụng các thiết bị truyền thông không dây đòi hỏi phải có sự chấp thuận trên cơ sở từng quốc gia. Các dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng tại Việt Nam.
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Thiết bị định tuyến nhiều bước không dây băng tần 920 MHz

M-SYSTEM CO., LTD.
Headquarters, International Department & Factory
5-2-55, Minamitsumori, Nishinari-ku, Osaka
557-0063 JAPAN
Tel: +81-(0)6-6659-8201
Fax: +81-(0)6-6659-8510
E-mail: info@m-system.co.jp

M-System China Co., Ltd.
Far East International Plaza Room 08, 25/F, Building B, No317,
Xianxia Road, ChangNing District,
Shanghai 200051 P.R.China
Tel: +86-(0)21-6237-2015, 2016
Fax: +86-(0)21-6237-2017
E-mail: info-c@m-system.co.jp

Guangzhou Office
Room 003, 9F, North Tower,
Poly V Block, No.11 Xiancun Road,
Tianhe District, Guangzhou City,
Guangdong Province, China 510000

MG Korea Co., Ltd.
1803Ho, 25, Seongsuil-ro 4-gil, Seongdong-gu,
Seoul, 04781, Republic of Korea
Tel: +82-(0)2-548-8203
Fax: +82-(0)70-8282-8262
E-mail: mgkorea@m-system.co.jp

Your local representative:

