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Hoạt động: 
Màn hình điều khiển RS01-MB được ứng dụng trong các thiết bị điều khiển từ xa thông qua chuẩn 
truyền thông Modbus RTU 485. Sau khi cấu hình cho màn hình điều khiển tương thích với một ứng 
dụng và một bộ điều khiển chuyên dụng, màn hình sẽ lấy thông số từ bộ điều khiển hiển thị lên màn 
hình  đồng thời chuyển các dữ liệu cài đặt từ màn hình xuống bộ điều khiển. 
 
Đặc tính điện áp:  
   Nguồn yêu cầu 24 VAC +/-10% input @ 50 or 60 Hz 
   Dòng cấp 1A @ 24 VAC / DC 
   AC Power NEC Class 2 
 
 
Sơ đồ chân: 
24 VAC/24VDC 0 VAC/  0 VDC A+ B- 

Nguồn cấp  Nguồn cấp Tín hiệu RS485 + Tín hiệu RS485 - 
 
Chức năng các phím nhấn 
<ENT>  Chuyển sang chế độ chọn/đồng ý cập nhật thông số. 
<UP>   Lên trên một trường. 
<DOWN> Xuống dưới một trường. 
<TRK>  x10 giá trị hiện tại hoặc chuyển chế độ ON/OFF. 
<LEFT>  Trở về màn hình trước / giảm một giá trị trong ô dữ liệu. 
<RIGHT>  Chuyển sang màn hình kế tiếp / tăng một giá trị trong ô dữ liệu. 
 
 
Thông số giao tiếp mặc định: 9600, N, 8, 1 
  

Model: RS01-MB 
 

Tính năng:  
 

 Hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus RTU 485 
 Hiển thị thông tin và cấu hình LCD 
 Hỗ trợ password khóa màn hình 
 Hỗ trợ đồng hồ thời gian thực 
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Màn hình chức năng: 
 
Overview/Error screen: 
Hiển thị giá trị cài đặt, cảm biến ngõ vào, ngõ ra, trạng thái báo lỗi…. 
 
Màn hình Password: 
Cho phép nhập password để vào các màn hình kế tiếp. 
 
Setup screen: 
Cho phép cài đặt password, ngày tháng năm, giờ phút giây. 
 
 
 
Kích thước bao phủ (mm): 
Rộng x Cao x Sâu  
163 x 102 x 50 
 
Kích thước lỗ lắp đặt (mm): 
Rộng x Cao 
156 x 92 
 
 
 
 
Thông tin liên hệ: 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH 
Website: http://pntechcontrols.com / http://pntech.vn 
Điệnthoại: (08) 38 158 159 
 


