PNTECHCONTROLS
Everything you need for the best system

Wifi Module
Universal Input

WM-UI
TÍNH NĂNG


1 Ngõ vào đa chức năng.



Hỗ trợ kết nối hiển thị thông tin thông qua API

HOẠT ĐỘNG
Module wifi WM-UI là một module đọc tín hiệu từ cảm biến. Ngõ vào đa tính năng cho phép
người dùng cấu hình loại ngõ vào phù hợp với từng loại ngõ ra tương ứng của cảm biến.
Nguồn cấp 24VDC input, có ngõ ra 24VDC output cho phép người dùng kết nối với cảm
biến một cách dễ dàng.

ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG




Nguồn cấp
Dòng điện yêu cầu nguồn cấp
Ngõ vào đa chức năng
o Hỗ trợ dòng điện
o Hỗ trợ điện áp
o Hỗ trợ điện trở

: 24VDC ± 5%.
: 1A @ 24VAC.
: 0-20mA / 4-20mA.
: 0-10VDC / 2-10VDC / 0-5VDC / 1-5VDC.
: Điện trở và ngõ vào nhiệt độ Thermistor NTC 10K.

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
Nhiệt độ hoạt động

từ 0°C tới 60°C.

Độ ẩm hoạt động

nhỏ hơn 90% và không đọng sương.

Môi trường hoạt động

Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân
gây ăn mòn, dễ cháy nổ.

Vận chuyển và 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.

PNTECH CONTROLS

www.pntechcontrols.com

PNTECHCONTROLS

Wifi Module
Universal Input

Everything you need for the best system

SƠ ĐỒ CHÂN THIẾT BỊ
JACH DC

WM-UI

24 VDC
UI
GND

Ý nghĩa các chân:


JACK DC

: Jack cắm nguồn vào DC cho thiết bị.



24 VDC

: Ngõ ra nguồn 24VDC cho cảm biến.



UI

: Ngõ vào đa tính năng.



GND

: Nguồn ra 0VDC cho cảm biến.

Thông tin liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH
Website: http://pntechcontrols.com
Điện thoại: (028) 38 158 159
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