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                                                                                         1/H                              bezdrátové přenosy v průmyslu 

LG-WMBS 
Průmyslový modul pro bezdrátový přenos vstupů, výstupů a 

datových objektů 
 

Použití: bezdrátové přenášení dat mezi dvěmi 
sítěmi MODBUS RTU či CAN-Open nebo 
bezdrátové přenášení stavu logických a 
analogových výstupů. Lze použít i různé 
kombinace těchto možností. 
 

Montáž: na din lištu do rozvaděče, anténa se musí 
vyvést vně rozvaděče. 
 
Příklad aplikace: přenos dat a signálů pro 
elektroniku uvnitř rotační části balícího stroje, kde 
je problém s údržbou mechanického přenosu 
signálů (zanášení sběračů). 
 
Bezdrátový přenos: v oblasti 2,4GHz s možností 
volby přenosového pásma v prostoru 80-ti 
frekvenčních kanálů. Vysoká odolnost proti 
průmyslovému rušení díky DSSS modulaci a 
kanálovému hoppingu. 
 

Připojení k systému: 
1) MODBUS RTU slave (chová se jako banka registrů, které se kopírují na protější 

bezdrátový modul) 
2) CAN-Open slave (chová se jako banka registrů, které se kopírují na protější bezdrátový 

modul) 
3) Připojení pomocí logických a anologových vstupů/výstupů – vstupy na jednom 

bezdrátovém modulu jsou reprezentovány jako výstupy na druhém modulu a současně to 
platí obráceně. 

Dva komunikující LG-WMBS mohou být nastaveny v libovolné kombinaci možností 1), 2) a 3). 
V případě možností 1) a 2) musí být modul připojen k vhodnému řídícímu systému. 
 

Zajímavosti: 
� Parametry bezdrátové komunikace se mohou za běhu konfigurovat z PLC přes MODBUS či CAN-

Open. 
� Vstupy a výstupy lze použít i jako obyčejné lokální (nemusí se přenášet na druhý modul). Potom 

jsou přístupné pouze přes lokální sběrnici (CAN-Open či MODBUS). 

 
Technické parametry: 

napájecí napětí 24V DC 

bezdrátový přenos DSSS modulace v oblasti 2,4GHz + kanálový hopping (až 80 kanálů) 

perioda bezdrátové výměny dat 30ms pro přenos signálů, nebo více pokud se navíc přenáší další data 

vstupy 3 logické (0/24V) 

2 analogové (0-10V) 

Výstupy 3 logické (0/24V) 

2 analogové (0-10V) 

Podporované komunikace MODBUS RTU (režim slave) 

CAN-Open (režim slave) 

jednoduše pomocí prostých výstupů a vstupů 

Gavanické oddělení Vývody sběrnic (RS485, CAN), konektor antény 

 


