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Các thiếtkhibị tiện ích
giám sát tập trung

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

Dòng sản phẩm
WL40VN

bằng

Dòng sản phẩm
WL40VN

phương thức
không dây

Không cần giấy phép!
·Không phải trả lệ phí đăng ký giấy phép
·Không phải trả lệ phí đăng ký lại giấy phép

Không cần chi trả phí sóng
vô tuyến!

Đơn giản! Nhanh chóng! Giá rẻ!
Nước thải·Chất thải dạng lỏng
Máy đo độ pH

Phòng giám sát trung tâm

Máy tính bảng

Điện thoại
thông minh

Thiết bị điện

Web

Thiết bị nhận

(Internet)

PC/SCADA

Điều hòa

Thiết bị nhận

Bộ ghi dữ liệu
Web
DL30-G

Băng tần 920 MHz

Bộ định tuyến
Modbus/TCP

Băng tần 920 MHz
Thiết bị truyền

Khí thải

Nồi hơi

Máy nén

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Tủ lạnh
Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Lưu lượng bơm

Thiết bị nhận

Nhiên liệu
Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Nước sạch
Thiết bị nhận

Gas
Thiết bị nhận

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Ví dụ về cấu hình hệ thống không dây được đề xuất bởi Viện nghiên cứu kỹ thuật M-System
Có thể giám sát thiết bị tiện ích của nhà máy và
thu thập dữ liệu từ các địa điểm từ xa như trụ sở chính
và văn phòng chi nhánh thông qua Internet. Ngoài ra, có
thể gửi email thông báo có vấn đề bất thường đến điện
thoại thông minh.
Ví dụ màn hình đồ thị xu hướng

Địa điểm xa

Điện thoại
thông minh

Mail thông báo

Máy tính bảng

ISP

Internet

Chỉ cần có trình duyệt trên PC là OK !

Phòng
quản lý

Phòng quản lý
nhà máy

Ví dụ màn hình biểu mẫu kinh doanh

Chỉ cần có trình duyệt trên PC, máy tính
bảng hay điện thoại thông minh là OK !

Đường dây di động

IoT

Máy tính xách tay

Trạm bảo vệ

ISP

Có thể giám sát tập trung
các thiết bị tiện ích
từ những địa điểm này!

Phòng thao tác
trung tâm

Bộ định tuyến

Modbus/TCP

Phòng
điều
khiển

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

Lệnh/Dữ liệu trả về

Thiết bị truyền
truyền lệnh từ thiết bị
tổng đến thiết bị nhận
và truyền dữ liệu trả về
từ thiết bị nhận đến
thiết bị tổng.

Thiết bị truyền

Dòng sản phẩm
WL40VN

Bộ ghi dữ liệu Web
DL8
Chú thích ③
Trang 5

Máy ghi âm
TR30-G

Bộ ghi dữ liệu Web
DL30-G

Chú thích ④
Trang 5

Chú thích ⑤
Trang 5

Đây là các thiết bị tổng truyền tín hiệu Modbus/TCP.
Thông qua thiết bị truyền của dòng sản phẩm WL40VN để gửi lệnh theo
chu kỳ đến thiết bị nhận và thu thập lại dữ liệu trả về từ thiết bị nhận.
Cổng
không dây

Chú thích ②
Trang 5

Trong trường
hợp khoảng cách xa hoặc
có chướng ngại vật thì có
thể sử dụng bộ lặp để
truyền tin.

Nhà
máy
Tối đa 1 km
Lệnh/Dữ liệu trả về

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Chú thích ②
Trang 5

Bộ lặp

I/O không dây

R7M

Tín hiệu đầu vào và đầu ra

I/O không dây
Chú thích ②
Trang 5

Chú thích ②
Trang 5

R7M

Thiết bị tiện ích A

Dòng sản phẩm
WL40VN

Dòng sản phẩm
WL40VN

Dòng sản phẩm
WL40VN
I/O không dây

Hiện
trường

Tối đa 1 km

Tối đa 1 km

Tối đa 1 km

Dòng sản phẩm

Tín hiệu đầu vào và đầu ra WL40VN

Thiết bịbị
nhận
Thiết
nhận

I/O không dây

Thiết bị tiện ích B

Thiết bị nhận
nhận tín hiệu theo các
lệnh từ thiết bị tổng và
truyền dữ liệu đến thiết
bị truyền.

Chú thích ②
Trang 5

R7M
Tín hiệu đầu vào và đầu ra

Thiết bị tiện ích C
Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Khuyến khích giám sát tập trung các thiết bị tiện ích bằng phương thức không dây
Lời mở đầu
Gần như tất cả các đơn vị kinh doanh như các nhà máy, bệnh viện và trường học trong cả nước đều có thiết bị tiện ích
hoạt động liên tục. Bên cạnh điện, gas, nồi hơi, máy nén khí thì tiện ích còn bao gồm cả những thiết bị bơm sử dụng
nước ngầm hoặc những thiết bị xử lý nước thải. Mặc dù trên thực tế, các thiết bị tiện ích này đóng một vai trò rất quan
trọng trong hầu hết các đơn vị kinh doanh, nhưng gần như chúng lại không được xét thành đối tượng giám sát tập trung
mà trước nay vẫn được giám sát và duy trì ghi chép dựa trên sức của con người. Viện nghiên cứu
công nghệ M-System đã tạo ra một dòng sản phẩm WL40VN Chú thích ①: Trang 4
Chú thích ②: Trang 5 có dạng thiết bị định tuyến nhiều bước không dây băng tần 920 MHz như là một
phương tiện để thực hiện giám sát tập trung một cách nhanh chóng, dễ dàng với chi phí thấp. Bên
cạnh đó, để sử dụng dòng sản phẩm WL40VN một cách hiệu quả, ngoài DL8 Chú thích ③: Trang 5 hay
TR30-G Chú thích ④: Trang 5 dùng để kết nối trực tiếp với Internet, chúng tôi cũng chuẩn bị thêm cả
DL30-G Chú thích ⑤: Trang 5 có thể dễ dàng lắp đặt tại hiện trường. Sóng vô tuyến dùng cho các thiết
bị không dây được giới thiệu ở đây có thể được sử dụng tự do mà không cần thông qua thủ tục cấp
phép. Chúng tôi đã biên soạn ra Tuyển tập các ví dụ ứng dụng thực tế cho các thiết bị không dây
Chủ tịch hội đồng quản trị
Viện nghiên cứu kỹ thuật M-System
này để những người phụ trách bảo trì các thiết bị tiện ích có thể tham khảo được. Tất cả đều là bản
trích lược các ví dụ thực tế khi Viện nghiên cứu công nghệ M-System bàn giao các sản phẩm trên. Miyamichi Shigeru

Nếu sử dụng dòng sản phẩm WL40VN để giám sát tập trung các thiết bị tiện ích ...
Lợi ích 1

Khó điều chỉnh các
công đoạn của việc
lắp đặt dây dẫn lắm.

Lợi ích 3

Lợi ích 2

Có thể rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Có thể giữ chi phí thi công ở mức thấp.

Chỉ cần chi phí vật liệu và chi
phí xây dựng để chôn cáp

Vì sử dụng phương thức không dây
nên sẽ không có dây dẫn, do đó không
cần phải đào hố hoặc đặt cáp.
Có thể rút ngắn đáng kể thời gian thi công
và đơn giản hóa kế hoạch xây dựng.

Chi phí thi công cao
bất ngờ nhỉ.
Nếu tăng thêm được
số điểm giám sát các
thiết bị tiện ích được
thì tốt.
Vì sử dụng phương thức không dây
nên sẽ không cần lắp đặt đường
truyền tín hiệu, do đó chi phí xây
dựng cũng được giảm đáng kể.

Lợi ích 4

Giá của các thiết bị không dây tương
đương so với bộ chuyển đổi.

Thiết bị truyền

Nên sử dụng loại phương
thức không dây nào nhỉ?
Nếu sử dụng phương thức
không dây thì không phải tổng
chi phí sẽ rất cao à?

Việc sửa đổi và mở rộng hệ thống cũng rất dễ dàng.
Thiết bị nhận

Hiện có

+

Thiếtbịbị nhận
Thiết
nhận

Bổ sung·Lắp đặt mới

Tôi muốn đặt
thêm một điểm đo
nhưng có vẻ phiền
phức quá nhỉ.
Chỉ cần lắp đặt một thiết bị nhận tại nơi bạn
muốn đặt để thu tín hiệu. Ngoài ra, trong
trường hợp vị trí đo thay đổi thì bạn chỉ cần
di chuyển vị trí đặt thiết bị nhận là xong.

Ngoài ra, không cần giấy phép hoặc
chi trả chi phí đăng ký phương thức
không dây cũng như không cần mất
phí liên lạc hàng tháng.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Giới thiệu các đời máy của thiết bị định tuyến nhiều bước không dây băng tần 920 MHz. Chú thích ②
Loại tích hợp
Thiết bị truyền

QCVN 47: 2015 / BTTTT
QCVN 96: 2015 / BTTTT

Hình ảnh lắp đặt
ăng-ten thu phát

Thiết bị nhận

QCVN 47: 2015 / BTTTT
QCVN 96: 2015 / BTTTT

Có chức năng truyền tin Modbus

Cổng không dây

Cổng không dây

Model: WL40MW1VN

Model: WL40EW2VN

Loại tích hợp

Loại đèn tháp

Hình ảnh lắp đặt
ăng-ten thu phát

Chỉ giới hạn trong
thị trường Nhật

Thiết bị truyền

Loại lắp đặt ngoài trời

Chỉ giới hạn trong thị trường Nhật

Thiết bị truyền

I/O không dây

Model: WL40EW2
Thiết bị truyền

IP65

Model: IT□SW5

Cổng không dây

Model: IB10W2
Model: IB10W4

Có chức năng lập bản đồ I/O

Thiết bị nhận

IP65

Có chức năng truyền tin Modbus

Dòng sản phẩm
đèn tháp thông minh

I/O không dây

Có chức năng truyền tin Modbus

1 ngõ vào đa tính năng (3),
1 xung đầu vào
1 ngõ ra transistor NPN

Model: WL40MW1

Model: WL40W1-US1
2 đầu vào giao tiếp,
2 ngõ ra transistor NPN

Cổng không dây

Cổng không dây

Card truyền thông của dòng sản phẩm R3 I/O từ xa

Thiết bị nhận

Card truyền thông
Model: R3-NMW1

2 cổng vào bộ phân phối

Model: WL40W1-WTU

Loại trình cắm

Bộ lặp

Có chức năng truyền tin Modbus

Bộ lặp

Loại trình cắm I/O không dây

Model: WL40WR

Đơn vị đầu vào/đầu ra ít cổng

Hình ảnh lắp đặt
ăng-ten thu phát

Thiết bị nhận

Có chức năng truyền tin Modbus

Model: WL40W1-DAC4A

IP67

Model: IB10W3

Thiết bị nhận

Bộ chuyển đổi công suất
đa năng I/O không dây

Model: WL40W1-DS2

Loại R3

Thiết bị nhận
Có chức năng truyền tin Modbus

Model: IT□SW6

Đơn vị đầu vào/đầu ra ít cổng

IP67

Cổng đa kết nối

Model: WL40EW3

Thiết bị nhận

Thiết bị truyền

Dòng sản phẩm
đèn tháp thông minh

I/O không dây

Thiết bị nhận

Chỉ giới hạn trong thị trường Nhật

Chỉ giới hạn trong
thị trường Nhật

Không có chức năng truyền tin Modbus

Card truyền thông
Model: R3-NW1

Hình ảnh lắp đặt ăng-ten thu phát, chân đế (Model: WL1-BS)

Chỉ giới hạn trong
thị trường Nhật

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Cảm biến dòng điện xoay chiều
loại 4 ngõ vào dạng kẹp (Dùng cho CLSE)

Ngõ vào đa tính năng (3)
2 ngõ

Model: WL1MW1-CT4E

Model: WL1MW1-US2

Chân đế (Sử dụng cho dòng sản phẩm WL1)

Model: WL1-BS

(3) Ngõ vào đa tính năng: Đầu vào dòng điện một chiều, đầu vào điện áp, đầu vào cặp nhiệt điện, đầu vào nhiệt kế điện trở, đầu vào điện trở, đầu vào chiết áp

Giới thiệu thiết bị tổng sử dụng giao thức truyền tin Modbus/TCP kết hợp với dòng sản phẩm WL40VN.
Bộ ghi dữ liệu Web Chú thích ③

Bộ ghi dữ liệu Web

Model: DL8

Model: TR30-G

Model: DL30-G

DL8 là thiết bị đầu cuối IoT được trang bị chức năng
giám sát từ xa thông qua màn hình Web, chức năng
ghi dữ liệu và chức năng thông báo sự kiện.

TR30-G là bộ ghi dữ liệu hiển thị dữ liệu xu hướng thu thập
và tích lũy được lên màn hình Web của máy tính bảng hoặc
PC thông qua mạng IP như mạng LAN không dây.

DL30-G là bộ ghi dữ liệu được lắp đặt tại hiện trường và được trang bị những
chức năng như: chức năng giám sát từ xa thông qua màn hình Web, chức năng
ghi dữ liệu, chức năng thông báo sự kiện và chức năng tạo biểu mẫu kinh doanh.

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản

Chi tiết hãy tham khảo trong bản thông số kỹ thuật.

Chi tiết hãy tham khảo trong bản thông số kỹ thuật.

·Máy chủ Web
đơn giản (Màn hình xu hướng,...)
·Ghi dữ liệu
·Chức năng thông báo mail
·Chức năng truyền tin HTTP, HTTPS
·Chức năng truyền tin FTP, FTPS
·Chức năng truyền tin Modbus/TCP
·Chức năng truyền tin SLMP
·Chức năng lập bản đồ I/O

Chú thích ④

·Ghi nhớ dữ liệu xu hướng/
dữ liệu sự kiện
·Máy chủ Web
đơn giản (Màn hình xu hướng,...)
·Chức năng thông báo mail (TR30-G)
·Chức năng FTP
·Chức năng truyền tin Modbus/TCP
·Nhập các loại phép toán
·Chức năng truyền tin SLMP

Bộ ghi dữ liệu Web

·Máy chủ Web
đơn giản (Màn hình xu hướng,...)
·Ghi dữ liệu
·Chức năng thông báo mail
·Chức năng truyền tin HTTP, HTTPS
·Chức năng truyền tin FTP, FTPS
·Chức năng truyền tin Modbus/TCP
·Chức năng truyền tin SLMP
·Chức năng lập lịch trình
·Chức năng tạo biểu mẫu kinh doanh
(Lương theo ngày·theo tháng·theo năm) ·Chức năng lập bản đồ I/O
·Chức năng giám sát hoạt động
·Nhập các loại phép toán
·Chức năng tạo màn hình định nghĩa
Chi tiết hãy tham khảo trong bản
người dùng
thông số kỹ thuật.

Chi tiết hãy xem trong trang chủ của Viện nghiên cứu kỹ thuật M-System.
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Chú thích ⑤

Dòng sản phẩm WL40VN là gì

Chú thích ①

Băng tần không dây 920 MHz là gì?

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

Băng tần không dây 920 MHz có đặc tính nhiễu xạ sóng vô tuyến tốt hơn so với băng tần không dây 2,4

Dòng sản phẩm
WL40VN

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

Thiết bị truyền

Modbus/TCP

Thiết bị truyền

Định tuyến nhiều bước không dây mạng lưới vô tuyến được cấu trúc từ
phương thức truyền tin bằng sóng điện từ để chuyển dữ liệu giữa nhiều thiết
bị không dây, giống như chuyển tiếp theo dây chuyền. Với các thiết bị định
tuyến nhiều bước không dây thuộc dòng sản phẩm WL40VN, một thiết bị

Thiết bị nhận

truyền có thể kết nối tối đa với 100 thiết bị nhận, và truyền tin lên tới 16
lên tới 1 km, nên có thể xây dựng một mạng lưới không dây với phạm vi
rộng lớn (Giải thích bên dưới). Bên cạnh đó, giống như biểu đồ bên phải, do

Thiết bị nhận

có cơ chế tự động lựa chọn được quãng đường truyền tin nên thiết bị tuyệt

Chà, lấy
mức giới hạn là
-85 dBm với biên gấp 3 lần.
Tham khảo: 0 dBm tương ứng với 1 mW
và -90 dBm tương ứng với 1 pW.

Nếu bạn nhìn vào -85 dBm bên phải này
bằng [Khoảng cách và mức tiếp nhận], thì có
thể truyền xa tới vài nghìn mét, nhưng đây là
một giá trị trên lý thuyết thôi.
Xem xét khoảng cách lan
truyền rồi đặt khoảng cách tối
đa giữa các trạm là 1 km!

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

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Tự động chuyển sang đường đi tối ưu nhất

Mức công suất [dBm]

Thay đổi mức công suất của đường truyền không dây
Đầu ra
Ăng-ten
Đầu ra
máy không dây
20mW
+13 dBm
Mất
-0,5 dB
Ăng-ten
Độ khuếch đại
+2,0 dB

Tính năng

Ghi chú

Công suất truyền ra

20 mW

Tương đương 13 dBm

Độ nhạy thiết bị nhận

−90 dBm

PER (1) =10%

Hình 1

Mất
đường truyền

Đầu vào
Ăng-ten

-85 dBm

-86,5 dBm

-90 dBm

Đầu vào
máy không dây
-85 dBm

Biên
Ăng-ten
Độ khuếch đại Độ nhạy thiết
bị
nhận
+2,0 dB
Mất
-0,5 dB -90 dBm

Khoảng cách giữa các Ăng-ten

(1) Packet Error Rate

Khoảng cách và mức tiếp nhận (Tổn thất đường truyền không gian tự do)
0

Mức công suất [dBm]

Như được hiển thị trong Hình 1,
giới hạn của độ nhạy thiết bị nhận của
dòng sản phẩm WL40VN là -90 dBm.

Thiết bị nhận

Đường truyền tin

vời này vẫn có thể bảo đảm việc truyền tin ngay cả khi có chướng ngại vật.

Không phải mức công suất
20 mW sẽ dần bị suy giảm do mất
đường truyền khi truyền trong
không gian à?

Thiết bị nhận

Tình trạng vô tuyến
không tốt

bước. Hơn nữa, do khoảng cách giữa thiết bị truyền và thiết bị nhận có thể

Về khoảng cách truyền tin

Thiết bị nhận

Mức tiếp nhận
-20

-40

-60

-80
-85 dBm
-100
0.1

1

10

100

1000

10000

Khoảng cách giữa các Ăng-ten [m]
Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Dầu khí·Cao su·Ngành gốm sứ

3

Lắp đặt dây dẫn
qua khu vực chống cháy nổ

Nhiên liệu

·Thiết bị xử lý nước thải
tín hiệu đo của

Giám sát điện năng
của các trạm trong nhà máy

Thiết bị xử lý nước thải

Bãi đặt bể chứa

Đã có yêu cầu bổ sung tín
hiệu tại thiết bị xử lý nước thải
của bế chứa dầu mỏ, nhưng để đi
qua khu vực chống cháy nổ được thì phải
trải qua các thủ tục đăng ký và quá trình
thi công chống cháy nổ rất vất vả.

Trước

DL8

Sau

Trạm biến áp
trong nhà máy

Phòng giám sát

Sau

Để tiết kiệm năng lượng
thì trước hết phải giám
sát điện năng nhưng nếu cân
nhắc về chi phí thi công và thời
gian thi công thì có lẽ là
không thể.

Phòng giám sát

Sau

Bản kế hoạch
thi công

Trước

Khu vực chống cháy nổ

Duy trì dự báo·dự phòng đối với
các vật thể chuyển động

DL8

Thiết bị truyền

·Giá trị đo điện năng

Hệ thống
giám sát điện năng

Nếu chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì sẽ không cần phải
thi công chống cháy nổ cũng như
không cần phải tiến hành các thủ
tục đăng ký.

5

Điện

PC

Thiết bị nhận

Thiết bị truyền

Hoá học

I/O từ xa
dòng sản phẩm R9

PC

Sau

Thiết bị nhận

4

Dầu khí

Chi phí thi công

Thời gian thi công

6

Ngành gốm sứ
Vận chuyển

Sau khi chọn dòng
sản phẩm WL40VN thì chi
phí thi công đã giảm xuống mức
vẫn nằm trong ngân sách và thời gian
thi công cũng rút ngắn rất
nhiều đấy.

Giám sát từ xa
Cao su
đối với tháp giải nhiệt dùng cho điều hoà Điều hòa

PC
Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

·Giá trị dòng điện
·Độ rung

DL8

Sau

·Tình trạng vận hành
của tháp giải nhiệt

Thiết bị truyền

Máy tính bảng
Bộ định tuyến
LAN không dây

PC

Thiết bị truyền

Cầu trục
bốc dỡ than
Mặc dù muốn thu thập dữ liệu về
độ rung hay giá trị dòng điện để thực
hiện duy trì dự báo·dự phòng cho cầu trục,
nhưng do cầu trục ở nơi cao nên đến bây
giờ vẫn chưa thể thi công được.

Trước

Phòng giám sát

TR30-G

Phòng giám sát

Sau

Do việc tuần tra, kiểm
tra tháp giải nhiệt là
thao tác trên cao nên nếu cân
nhắc về mặt an toàn thì muốn
giám sát tình trạng vận hành
từ xa.

Bản báo giá

Sau

Trước

Sau khi chọn dòng sản
phẩm WL40VN thì đã không
phải thi công lắp đặt dây cáp, lại
có thể dễ dàng thực hiện giám
sát từ xa nữa đấy.
Hơn thế nữa, dù giờ có ở đâu đi chăng
nữa thì ta vẫn có thể giám sát vận
hành bằng máy ghi âm.

Dòng sản phẩm WL40VN phù
hợp với cầu trục thật đấy nhỉ.
Do không cần lắp đặt lắp đặt
dây cáp nên chi phí thi công rẻ.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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A

Dệt may·Bột giấy·Công nghiệp hóa chất·
Tôi,

dòng sản phẩm WL40VN!

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

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

Dòng sản phẩm
WL40VN

1

Thu thập dữ liệu
của bể lắng

2

Bột giấy

Nước thải

Giám sát từ xa
đối với thiết bị xử lý nước thải

PC
Thiết bị nhận

Sau

·Máy đo mức độ giao thoa
·Giá trị dòng điện của mô-tơ

PC
Thiết bị nhận

Thiết bị truyền

Dệt may

Nước thải

DL8

Sau

Thiết bị truyền

·Giá trị dòng điện của thiết bị thuỷ lực
·Cảnh báo tắc nghẽn của bộ lọc

DL8

Tín hiệu bị lẫn tiếng ồn

Bể lắng
(thiết bị lọc)

Khoảng 100 m

Trước

Tín hiệu từ bể lắng được
truyền qua vòng trượt nhưng
do có nhiều nhiễu tín hiệu và
lỗi tiếp xúc nên việc bảo dưỡng
rất khó khăn đấy nhỉ.

Khoảng 1 km

Phòng giám sát

Không

Trước

Sau

Thật vất vả khi phải đi
tuần tra, kiểm tra thiết bị cách
1 km 1 ngày 2 lần.
Tuy muốn giám sát từ xa nhưng chi phí thi
công lại cao, rất không phù hợp với ngân
sách.

có lỗi ti

ếp xúc !

Trước

Phòng giám sát

Sau
Giám sát tự động

Trước

Chỉ có dòng sản phẩm
WL40VN là không phải lo
lắng về lỗi tiếp xúc khi truyền
tín hiệu của vật thể di động
hay vật thể xoay.

Sau khi chọn dòng sản
phẩm WL40VN thì đã không
cần lắp đặt dây dẫn cũng
không tốn chi phí vận hành.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Ngành thực phẩm·Ngành dược phẩm·Ngành sắt thép·

3

Giám sát từ xa đối với
giếng khoan, thiết bị nước sạch

4

Thực phẩm

Nước sạch

Giám sát tập trung dữ liệu độ rung
của động cơ, vật thể quay

Sắt thép

Vận chuyển

Giếng 2

PC
PC

Thiết bị nhận

·Dữ liệu đo của thiết bị nước sạch
và mực nước, lưu lượng

Sau

Thiết bị nhận

·Máy đo độ rung

Sau

DL8

Thiết bị truyền

DL8

Thiết bị truyền

Phòng điều khiển
Tăng số lượng thiết bị làm nhiều đợt...

Trục quay

Giếng 1

Mô-tơ

Thiết bị nước sạch

Văn phòng

Sau

Đã thử bằng thiết bị không
dây băng tần 2,4 GHz rồi
nhưng không thể truyền tin
được nên đã từ bỏ.

Dòng sản phẩm
WL40VN
Băng tần 920 MHz

Trước

Ghi chép tuần tra
của dữ liệu khí áp của các phòng

Thi công đợt một
Thi công đợt hai
·
·
·

Trước

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì bằng việc tăng số
lượng thiết bị nhận, ta có thể chia
ra làm nhiều lần thi công mở rộng.

6

Ngành dược phẩm

Điều hòa

Giám sát áp lực đầu cuối
của ống dẫn khí

Sau
·Khí áp

·Tín hiệu áp lực khí
·Tín hiệu khởi động
·Tín hiệu dừng

PC

Thiết bị truyền

DL30-G

PC

Thiết bị A
Thiết bị nhận

PIA

DL8

Thiết bị B

Giám sát

PIA áp lực cuối

Thiết bị C

PIA

đường ống

PIA

PIA
PIA

Giám sát áp lực đầu ra
COMP

Phòng đóng gói
Phòng giám sát
Hàng giờ!

Việc tuần tra và ghi chép
dữ liệu 1 giờ 1 lần, về mặt
thao tác thì rất vất vả.

Máy nén

Thiết bị truyền

Thiết bị nhận

Trước

Kim loại màu/sản phẩm kim loại

Văn phòng

Thiết bị nhận

Phòng chiết rót

Bản kế hoạch thi công

Khi thử nghiệm sóng vô tuyến
trước khi đưa vào sử dụng thì ta
thấy rằng với dòng sản phẩm WL40VN
thì tín hiệu đến một cách thật dễ dàng,
nên có thể an tâm sử dụng hơn.

Mạng LAN không dây
băng tần 2,4 GHz

5

Sau

Số điểm đo lên đến hơn
300 điểm nên nếu là thiết
bị có dây thì việc lắp đặt rất
vất vả.

COMP

Thiết bị nhận

COMP

Thiết bị nhận

COMP

COMP = Máy nén PIA = Thiết bị cảnh báo áp lực khí

Sau

Việc giám sát áp lực cuối
đường ống của máy nén là rất
quan trọng nhưng đối với việc giám sát
từ xa thì chi phí thi công cao nên không
xin được ngân sách.

COMP

Thiết bị nhận

COMP

Sau

Trước

Trước

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì không cần phải lắp
đặt dây dẫn truyền tin nữa, có thể
thực hiện với ngân sách thấp rồi.

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN và DL30-G thì có thể
tự động ghi chép dữ liệu, nên
không cần phải tuần tra nữa.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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B

Ngành nông lâm ngư nghiệp·Ngành khai thác khoáng sản·
Kim loại màu / sản phẩm kim loại
Tôi,

dòng sản phẩm WL40VN!

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

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

Dòng sản phẩm
WL40VN

1

Giám sát lưu lượng của
bơm nước thải·nước ngầm

2

Ngành nông lâm ngư nghiệp
Nước thải

Quản lý chất lượng nước
của các hầm mỏ

Ngành khai thác khoáng sản
Nước thải

PC
Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Sau

·Lượng nước hút vào
·Lượng nước thải ra

PC

Thiết bị truyền

DL30-G

·Máy đo chất lượng nước

Thiết bị truyền

Hầm mỏ

Cống thoát nước

Giếng

Trước
Muốn tự động thu
thập dữ liệu về nước thải
và bơm nước ngầm ởnhững
nơi xa trong nhà máy và lập
báo cáo ngày, báo
cáo tháng.

Sau

Văn phòng
Nơi xử lý nước từ hầm mỏ

Sau

Do khoảng cách
giữa hiện trường và toà nhà
quản lý xa nên việc lắp đặt dây
dẫn tín hiệu rất vất vả.

Thu thập tự động

Trước

Việ
cd
dựa uy trì g
tr
h
ngư ên sức i chép
ời t
hì th của co
n
ật v
ất v
ả!

DL8

Phòng giám sát

Sau

Trước

Sau khi chọn dòng
sản phẩm WL40VN
thì không cần lắp đặt
dây dẫn tín hiệu nữa.

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì không cần lắp đặt
vẫn có thể tự động thu thập
dữ liệu một cách dễ dàng.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Ngành chế tạo khác·Truyền tin·Điện

3

Giám sát mực nước của
bể nước sạch của nhà máy điện

4

Điện

Nước sạch

Quản lý tiện ích
của công ty in ấn·chế bản

PC

Sau

Thiết bị nhận

·Mực nước của bế chứa

Thiết bị truyền

Điều hòa
PC

Sau

Thiết bị nhận

DL8

Ngành chế tạo khác

DL8

Thiết bị truyền

·Nhiệt độ, độ pH

Bể chứa hiện có
Phòng giám sát

Bể chứa xây mới

Trước

Dây cáp chôn dưới lòng đất

Trước

Sau

Để xây thêm bể chứa thì cần
kéo dài dây cáp truyền tin
nhưng đến bây giờ vẫn chưa
thực hiện được.

Trước

Nhiệt kế không dây vẫn
sử dụng từ trước đến
nay đã ngừng sản xuất
nên thật rắc rối.

Nếu chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì không cần bổ
sung dây cáp nên có thể thay
đổi cách bố trí bằng cách tăng
số bể chứa một cách dễ dàng.

5

6

Sau

Nếu chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì bên cạnh nhiệt
độ còn có thể giám sát độ pH bằng
phương thức không dây.
Vì không hề ngừng sản xuất nên từ
bây giờ có thể yên tâm sử dụng.

Ngừng sản xuất

Giám sát rò rỉ nước
Truyền tin
của trung tâm dữ liệu Điều hòa

Không hề ngừng sản xuất!

Giám sát lưu lượng gas
Thiết bị điện
Gas
của công ty vật liệu bán dẫn
PC

Thiết bị nhận

Sau

Thiết bị truyền

·Cảm biến rò rỉ nước

Thiết bị nhận

DL8

Sau

·Máy đo lưu lượng gas

Phòng giám sát
Cảm biến rò
rỉ nước

DL30-G

Phòng giám sát

Cảm biến rò rỉ nước
Máy đo lưu
lượng gas
Số 20

Đường ống của điều hoà

Thiết bị truyền

Điều hòa

Muốn giám sát vấn đề rò rỉ nước
của trung tâm dữ liệu nhưng bây
giờ vẫn chưa thể kéo dây dẫn tín
hiệu từ cảm biến rò rỉ nước được.

Số 4

Số 3

Trước

Sau

Vẫn đang tuần tra kiểm tra và
ghi chép bằng tay lưu lượng
gas của 20 vị trí nhưng công
việc đó rất vất vả.

Trước

Số 2

Số 1

Sau
Thu thập tự động

Trước
Sau khi chọn dòng sản
phẩm WL40VN thì dù ở đâu
cũng có thể dễ dàng lắp đặt
cảm biến rò rỉ nước.

Việ
cd
dựa uy trì g
tr
h
ngư ên sức i chép
ời t
hì th của co
n
ật v
ất v
ả!

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN và DL30-G thì có
thể ghi chép dữ liệu từ xa nên
rất tiện lợi.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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C

Cơ khí·Thiết bị điện·Thiết bị chính xác·
Tôi,

dòng sản phẩm WL40VN!

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

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

Dòng sản phẩm
WL40VN

1

Giám sát điện năng
của công ty linh kiện chính xác

Điện

Sau

Giám sát nước thải
của công ty sản xuất vòng bi

PC

Thiết bị truyền

DL30-G

·Cảm biến nhận biết váng dầu

Thiết bị truyền

Sau

Trước

Khoảng 500m
Xác nhận bằng mắt thường

Vẫn đang tuần tra kiểm tra và xác
nhận bằng mắt thường đối với váng
dầu của hồ chứa nước cách 500 m,
nhưng không thể giám sát từ xa.

Giám sát tự động

DL8

Điều khiển cửa van

Không có váng dầu!

Muốn giám sát tập trung
tình trạng hoạt động của các
máy dập đặt trong các nhà
xưởng rải rác nhưng việc lắp
đặt dây dẫn rất vất vả.

Nước thải

Phòng giám sát

Cảm biến nhận biết
váng dầu

Hồ chứa nước

Cơ khí
PC

Sau

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

·Điện năng tiêu thụ
của máy dập

2

Cơ khí chính xác

Bảng điều khiển cửa van
xả nước thải

Sau

Trước

Trước

Sau khi chức năng định
tuyến nhiều bước của dòng
sản phẩm WL40VN thì dù các nhà
xưởng có cách xa nhau đi nữa vẫn
có thể giám sát từ xa mà không
xảy ra vấn đề gì.

Bằng tổ hợp cảm biến
nhận biết váng dầu và
dòng sản phẩm WL40VN thì
đã có thể giám sát từ xa một
cách dễ dàng.
Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Vận tải đường biển·Vận tải đường hàng không

3

Duy trì dự báo·dự phòng
của băng tải

4

Thiết bị vận tải khác
Vận chuyển

Quản lý dữ liệu của máy đo
Vận tải đường biển
Vận chuyển
hướng, tốc độ gió tại văn phòng
Sau

Sau

Thiết bị nhận

PC

·Độ rung
·Quãng đường đi

·Máy đo hướng,
tốc độ gió

DL8

Thiết bị truyền

PC

Thiết bị nhận

Thiết bị truyền

Phòng quản lý

Phòng quản lý

Sau

Phòng chống hỏng hóc
cho cần trục xếp chồng
vẫn đang được duy trì ghi chép
bằng tay nhưng thao tác thì rất
tốn công sức.

Sau

Cũng có lúc người thao
tác ưu tiên việc thao tác mà
bỏ qua hướng gió và tốc độ gió nên
về mặt an toàn thì là vấn đề đấy.

Thu thập tự động

Trước

Trước

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì có thể quan sát
được hướng gió và tốc độ gió từ
xa và giờ đây đã có thể quản lý
an toàn ngay tại văn phòng.

Nếu chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì có thể quản lý
tập trung cần trục xếp
chồng nên việc bảo dưỡng
trở nên thật dễ dàng.

5

DL8

Đóng mở cửa cỡ lớn
kho chứa máy bay

6

Vận tải đường hàng không

Kho

Giám sát lượng còn lại
của bình ga
Ví dụ như
điện thoại thông minh

Sau
Thiết bị nhận

Đóng tàu
Gas

Internet

Thiết bị nhận

·Tín hiệu điều khiển đóng mở
·Công tắc giới hạn

·Lượng gas còn lại

Mail thông báo

Sau

Bộ định tuyến
di động

PC

Thiết bị truyền

Thiết bị truyền

DL8

Phòng thao tác
Muốn thay đổi thiết bị
đóng mở cửa cỡ lớn kho chứa
máy bay, nhưng do là cải tạo lại
nên có nhiều hạn chế và việc kéo
lại dây cáp dùng để truyền đa tín
hiệu và cũng rất vất vả.

Xưởng đóng tàu

Sau

Muốn quản lý tập
trung lượng còn lại của
bình gas tại xưởng hàn rải rác
của xưởng đóng tàu.

Trước

Hạn chế
Kéo lại
dây cáp

DL8

Sau

Trước
Sau khi chọn dòng
sản phẩm WL40VN
thì không cần dây cáp
nữa, có thể ngay lập tức
thi công cải tạo.

Gas dùng để hàn

Sau khi chọn dòng
sản phẩm WL40VN và DL8
thì có thể giám sát tập trung,
hơn nữa khi lượng gas giảm thì
cũng nhận được mail thông
báo nên có thể an tâm
được đấy.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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D

Đóng tàu·Ô tô·Thiết bị vận tải khác·Đường sắt/xe buýt
Tôi,

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

dòng sản phẩm WL40VN!

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

Dòng sản phẩm
WL40VN

1

2

Giám sát từ xa
Đường sắt·xe buýt
của máy rửa xe dùng cho toa tàu
Thiết bị

Ô tô

Vận chuyển

PC

Sau
Thiết bị truyền

Thiết bị truyền

Sau

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

·Lượng còn lại
·Ví dụ như độ rung

Gọi vô tuyến
với xe nâng

DL8

DL8

Nơi thao tác

Di chuyển hai chiều giữa các kho
Toà nhà quản lý
Máy rửa xe dùng cho toa tàu

Nếu máy rửa xe dừng đột
ngột thì việc thời gian bảo dưỡng
toa tàu sẽ kéo dài.

Xe nâng

Sau

Muốn gửi tín hiệu gọi bổ
sung linh kiện cho xe nâng
đang chờ nhưng không có
phương pháp nào hay cả.

Chỉ chút nữa thôi
là sẽ không còn chất tẩy rửa nữa!

Có nút
bấm ứng
với từng
loại linh
kiện

Sau

Trước

Trước
Hỏng hóc!

→ Dừng!
Không có xe nâng nào
không có linh kiện!

Nếu chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì có thể duy trì dự báo·
dự phòng của các bất thường thông
qua giám sát từ xa và thời gian bảo
dưỡng cũng ngắn đi.

Sau khi chọn dòng sản
phẩm WL40VN thì người
thao tác nhìn đèn sáng
cũng sẽ hiểu.
Chỉ giới hạn trong thị trường Nhật

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Ngành dịch vụ·Ngành bán lẻ

3

Hiển thị thông số môi trường
tại hiện trường thi công

4

Xây dựng

Đối sách môi trường

Giám sát
bơm cống

Bơm cống

Sau

Sau
Thiết bị nhận

Thiết bị truyền

Thiết bị truyền

·Mực nước
·Bơm ON/OFF

Thiết bị hiển thị

Ống dẫn
vào

Sau

Trước

Ống xả

Bơm
cống

Thiết bị hiển thị mức độ tiếng ồn

Tuy bắt buộc phải lắp đặt
thiết bị hiển thị mức độ tiếng
ồn và độ rung tại hiện trường
thi công nhưng do chỉ lắp đặt tạm
thời nên việc lắp đặt dây dẫn
rất vất vả.

Trước

dB

Toà nhà quản lý

Sau

Có thi công cải tạo những
đường dây chuyên dụng hiện
có nhưng muốn nhân cơ hội
này để giảm chi phí liên lạc.
0 đồng

Với dòng sản phẩm
WL40VN thì không cần lắp
đặt dây dẫn nên với các hiển thị
hiện trường chỉ lắp đặt tạm thời thì
rất thích hợp.

Giám sát khí
núi lửa

DL8

Bảng điều khiển

dB
Hiện trường tiếng ồn

PC

Thiết bị nhận

DL8

·Cảm biến tiếng ồn

5

Gas·nước máy

Nếu chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì phí liên lạc sẽ
bằng không.

6

Ngành dịch vụ
Đối sách môi trường

Giám sát điện năng
của siêu thị

Ngành bán lẻ
Điện

Sau

PC
Thiết bị nhận

PC

Thiết bị nhận

Sau

·Máy cảm biến gas

Thiết bị truyền

DL8

·Điện năng tiêu thụ của điều hoà
·Điện năng tiêu thụ của đèn
chiếu sáng
·Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh

Thiết bị truyền

DL8

Trạm cáp treo
leo núi
Buồng cáp treo
Khí núi lửa
Văn phòng quản lý

Muốn lắp máy cảm biến gas cho trạm
leo núi và giám sát từ xa, nhưng giữa
đường lại có nhiều vị trí phát sinh khí núi
lửa nên không thể lắp đặt dây cáp được.

Sau

Muốn bổ sung điểm giám
sát điện năng, nhưng cửa
hàng mở quanh năm nên
không thể thi công được.

Trước

Sau
Thu thập tự động

Trước

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì có thể lắp đặt
trong một đêm.

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì không cần lắp đặt
nên không chịu ảnh hưởng của khí
núi lửa và có thể giám sát từ xa.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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E

Bệnh viện·Trường học·Xây dựng·Gas/nước máy·
Tôi,

dòng sản phẩm WL40VN!

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

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

Dòng sản phẩm
WL40VN

1

2

Giám sát lượng còn lại của bình gas Bệnh viện
đặc thù được dùng tại bệnh viện.
Gas
Sau

Quản lý độ pH của
nước thải nội bộ

Trường học
Nước thải

Sau

PC

PC

Thiết bị nhận

Thiết bị nhận

Thiết bị truyền

·Lượng gas còn lại

DL8

Thiết bị truyền

·Máy đo độ pH

DL8

Phòng quản lý

Bệnh viện
Muốn giám sát lượng
còn lại của các bình gas mới
lắp đặt thêm nhưng phải chăng
là trong bệnh viện thì không thể
thi công bổ sung
hay sao?
rước

Sau

Muốn cải tạo những đường dây
riêng có sẵn đã xuống cấp nhưng có
đến 60 điểm giám sát nên không xin
được ngân sách thi công. Không có
phương pháp nào hay nhỉ.

Trước

T

Gas dùng để điều trị

60 điểm
giám sát

Sau khi chọn dòng
sản phẩm WL40VN thì
không cần phải thi công bổ
sung nên có thể giám sát lượng còn
lại của các bình gas mới lắp đặt
thêm một cách dễ dàng.

Sau
Độ pH

Sau khi chọn dòng sản phẩm
WL40VN thì không cần đường
dây riêng, có thể giảm chi phí thi
công vì có thể tự do lặp và phân
nhánh tín hiệu.

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.
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Giới thiệu dòng sản phẩm R7M I/O từ xa.
Dòng sản phẩm R7M

Đơn vị cơ bản 17 đời máy
Đơn vị mở rộng 8 đời máy
50 mm

■Là dòng sản phẩm I/O từ xa dùng để đối ứng cho Modbus-RTU mạng mở.
■Phần truyền tín hiệu, phần đầu vào/đầu ra, phần cung cấp điện,
tất cả đều nằm trong một cấu trúc.
■Thiết kế gọn nhẹ.

115 mm

■Có nhiều đời máy.

54mm

·Sẽ khác nhau tùy vào đời máy.

■Có thể kết nối bộ phận mở rộng bằng một lần chạm.

Giữ nguyên hiện trạng của các thiết bị hiện tại và lấy song song tín hiệu đo!

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 đầu ra cách ly
hông

iệm k

Tiết k

gian

cách
ầu ra

2đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu dạng nhỏ 2 đầu ra cách ly

ly
29,5 mm

Dòng sản phẩm W2

28

t

u cố
g đầ

Dạn

cách
ầu ra

2đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu dạng đầu cốt 2 đầu ra cách ly

ly

Dòng sản phẩm W5·UNIT

45 mm

8

đời máy

đời máy

Cấu trúc trình cắm tiết kiệm không gian,
là bộ chuyển đổi tín hiệu 2 đầu ra cách ly
với nhiều đời máy khác nhau.

Đây là bộ chuyển đổi tín hiệu 2 đầu ra
cách ly có độ mỏng và có thể được gắn
trên đường ray DIN.

Cấu trúc trình cắm tiết kiệm không gian có
thể được kiểm tra và thay thế mà không
cần tháo dây. Ổ cắm và thân bộ chuyển
đổi được cố định chắc chắn bằng các vít
lắp nên không cần lo đến nguy cơ bị lỏng
hoặc rơi.

Dòng sản phẩm bộ chuyển đổi tín hiệu đầu nối
dạng đầu cốt 2 đầu ra cách ly W5·UNIT là dòng
sản phẩm chuyển đổi có 2 đầu ra cách ly. Đây
là dòng sản phẩm chuyển đổi được cấu tạo từ
các bộ phận tối thiểu được lựa chọn một cách
cẩn thận và có hiệu quả kinh tế vượt trội.

114 mm
41 mm

Thiết bị hiện có

Cảm biến hiện có
4~20 mA DC

Trước

Máy ghi
dữ liệu

Thiết bị hiện có

Cảm biến hiện có
4~20 mA DC

Dòng sản phẩm
WL40VN

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 đầu ra cách ly

Mạch
đầu vào
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Mạch cách ly

Có thể lấy tín hiệu đo cần thiết đối với việc giám sát từ xa và giám
sát tập trung sử dụng IoT song song từ các thiết bị hiện có.

Sau

4~20 mA DC
T

ng song

lấy so
ín hiệu

4~20 mA DC

Máy ghi dữ liệu
không thay đổi!

Dòng sản phẩm WL40VN chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam.

Your local representative:

Giám sát tập trung các thiết bị tiện ích

Loại ít kênh, tích hợp gọn nhẹ

Chú thích ⑥

