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Hoạt động: 
GW-485-IP là bộ chuyển đổi giao thức mạng chuyên dùng cho các hệ thống BMS và hệ thống thu thập 
dữ liều. Thiết bị tích hợp sẵn giao diện web cho phép người dùng cài đặt IP và các thông số khác thông 
qua giao diện Web. Bộ chuyển đổi cho phép chuyển trực tiếp tín hiệu mạng RS485 sang giao thức 
mạng TCP/IP.  
 
* Cổng truyền thông: 
+ Hỗ trợ 2 cổng truyền thông 485 độc lập nhau. Cho phép kết nối đồng thời 2 mạng truyền thông qua 
chuẩn RS485. Hỗ trợ Modbus RS485 
+ Hỗ trợ 1 cổng Ethernet cho phép đọc dữ liệu từ các bộ gateway khác hoặc phần mềm trên máy tính 
hỗ trợ Modbus IP. 
 
Điện áp hoạt động 
Nguồn cấp: 24VAC +/- 10% hoặc 24VDC +/- 5% 
Công suất nguồn cấp:  lớn hơn 3A  
 
Môi trường hoạt động: 
Nhiệt độ hoạt động:  từ 0°C tới 50°C 
Độ ẩm hoạt động: nhỏ hơn 90% và không đọng sương 
Điều khiển bảo quản: Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ -25°C tới 70°C, độ 
ẩm 5% đến 95% và không đọng sương. 
 
SƠ ĐỒ CHÂN 
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Ethernet   POWER IN GND IN 

 
POWER IN + GND IN: là 2 chân cấp nguồn cho bộ điều khiển, có thể sử dụng 24AC +/- 10% hoặc 
24VDC +/- 10%. 
A1+, B1-  / A2+, B2-: là các chân giao tiếp chuẩn RS485 
 
 
 
Thông tin liên  hệ: 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH 
Website: http://pntechcontrols.com  
Điện thoại: (028) 38 158 159 

Tính năng:  
 

 Hỗ trợ 2 cổng truyền thông RS485 
 Hỗ trợ cổng Ethernet 
 Cấu hình hệ thống thông qua web tích hợp 


