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 افزارهای مانیتورینگ برایافزاری و نرمهای سختتولید کننده کارت

 و اینترنت اشیاء سیمبی های حسگریهای اتوماسیون، تجهیزات هوشمندسازی، شبکهسیستم
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 توضیحات

هتای کانتال کته االعاتاتکانال استت  8( Open Collectorخروجی دیجیتال )یک ماژول  OD08T22ماژول 

هتای نماید. کانتالها را فعال/غیرفعال میدریافت کرده و خروجی ModBus-TCPرا از الریق پروتکل خروجی 

ای مناسب است. در الراحی و ساخت و برای درایو مدارات رله بوده Open Collectorخروجی این ماژول از نوع 

هتای خروجتی استتهاده های ایزوالسیون نوری برای ایزوله کردن مدارات الکترونیکی و کانالاین ماژول، از روش

 شود.می

 

 اتصاالت ماژول
 نوع اتصال نام اتصال

  Phoenix-rightکانکتور  تغذیه

 HR911105A-1848مدل  RJ45سوکت شبکه فیلتردار  شبکه

 Phoenix-rightکانکتور  های خروجیکانال

  Phoenix-rightکانکتور  تغذیه ایزوله 

 Mini USBکانکتور  تنظیمات ماژول

 

 مشخصات محصول

 MIN TYP MAX یکا نام پارامتر

 V 15 24 28 ولتاژ تغذیه

  V  24 ولتاژ تغذیه ایزوله

  mA  80 ماژول جریان مصرفی

  mA  300 جریان کشی هر کانال خروجی

 60 25 10- ℃ دمای کاری برد

 

 تنظیمات شبکه
 بندی(نوع تنظیمات )مقدار پارامتر یا نحوه پیکره نام پارامتر

 Port 502شماره 

 قابل تنظیم است IPکل فضای  قابل پشتیبانی IPمحدوده 

 (Staticایستا ) IPنوع 
Connect Timeout 1000 ms 

Response Timeout 1000 ms 
Delay Between Polls 10 ms 

http://www.megashid.ir/
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 ModBusتنظیمات پروتکل 
 هاخروجی فرمان آدرس نوع دستور نام پارامتر

 Holding Register (4x) 16bits Registers 3 (8-bit Low) هاوضعیت خروجی

 ها و مستندات آموزشی استهاده از این ماژول برای شما ارسال خواهد شد. * در هنگام ارسال محصول، فیلم

 

 ابعاد محصول

 دارای یک جعبه پعستیکی سهید رنگ با ابعاد زیر است:این ماژول 

 میلی متر( 105سانتی متر ) 50/10الول = 

 میلی متر( 86سانتی متر ) 6/8ارض = 

 میلی متر( 56سانتی متر ) 6/5=  ارتهاع

 

 راهنمای تصویری نصب و راه اندازی
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