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• Protokół MQtt idealny do komunikacji w rozproszonych systemach akwizycji
danych (aplikacje iot).
• Protokół Modbus tcP do komunikacji w systemach ScaDa.
• wbudowany serwer WWW do prezentacji danych bieżących i archiwalnych wg konfiguracji
klienta (mapy synoptyczne, wykresy, tabele) poprzez dowolną przeglądarkę internetową.
• odczyt do 2500 wartości z urządzeń (do 100 urządzeń po 25 rejestrów).
• przyjazna dla użytkownika aplikacja do konfiguracji (SM61iot config).
• 1...8 gB pamięci flash (standardowo 1 gB).
• Wbudowany serwer ftp.
• alarmy lub wejścia binarne do sterowania archiwizacją.
• zegar czasu rzeczywistego.
• Możliwość równoczesnej pracy przez kilku użytkowników.
• kontrola dostępu użytkownika poprzez hasło.

tw

Bez

- koncentrator danych dla aplikacji IoT

rS-485 MoDBuS
N30U

P30U

RE92

www.lumel.com.pl

nD10

SieĆ lokalna

1

SM61IoT - koncentrator danych dla aplikacji IoT
przykŁad zaStoSoWania

SM61IoT
oDBiorca 1
SieĆ lokalna
zakŁaD 1

RS-

485

MQ
tt
SM61IoT
MQtt

oDBiorca 2

85

MQ

tt

RS-4

SM61IoT

SieĆ lokalna
zakŁaD 2

oDBiorca 3
85

RS-4

SieĆ lokalna
zakŁaD 3

2

www.lumel.com.pl

SM61IoT - koncentrator danych dla aplikacji IoT
cechy użytkowe

wejścia/WYJŚCIA
RS
485

RS
232

izolacja galwaniczna

USB

RTC
SM61IoConfig

Zasilanie

lub

konfiguracja SM61IoT
Koncentrator danych SM61IoT

Koncentrator danych SM61IoT

SM61IoT

SM61IoT

Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową:
• konfigurację ustawień IP oraz konfigurację połączenia wybranego modułu SM61IoT,
• konfigurację kanałów modułu SM61IoT,
• wizualizację kanałów modułu SM61IoT.

dane techniczne
Interfejs komunikacyjny
Interfejs

Port 1:RS-485, RS-232,

Port 2: RS-485

Funkcja

Komunikacja z komputerami PC i panelami HMI

Komunikacja z urządzeniami typu Slave

Konfiguracja urządzenia

Komunikacja i konfiguracja urządzenia

Prędkość transmisji

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

115200 bit/s

10, 100 Mbit/s

Jednostka informacyjna

1 bit startu, 7 lub 8 bitów danych,
1 bit nieparzystości/parzystości, 1 lub 2 bity stopu

1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit
parzystości, 1 bit stopu

TCP/UDP

Protokół transmisji

MODBUS RTU

Uwagi

max. długość przewodu zależna od prędkości transmisji

USB

Ethernet 10/100 Base-T

MQTT, TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP,
Modbus TCP
max. długość przewodu: do 2 m

max. długość przewodu: do 100 m

Cechy zewnętrzne
Masa

< 0,25 kg

Wymiary gabarytowe

45 ´ 120 ´ 100 mm

Stopień ochrony (wg PN-EN 60529)

od strony obudowy: IP40

Mocowanie

montaż na szynie 35 mm

od strony zacisków: IP20

www.lumel.com.pl
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SM61IoT - koncentrator danych dla aplikacji IoT
znaMionowe warunki użytkowania
napięcie zasilania

20...24...40 V a.c., 20...24...60 V d.c.
10...16 V a.c. , 10...20 V d.c.
85...230...253 V a.c., 90...300 V d.c.

pobór mocy: < 4 Va
40...50/60...440 hz

temperatura otoczenia

pracy: 0...23...55˚c

przechowywania: -20...70˚c

wilgotność względna

< 95%

niedopuszczalna kondensacja

Pozycja pracy

dowolna

zewnętrzne pole magnetyczne

< 400 a/m

wyMagania BezPieczeŃStwa i koMPatyBilności
kompatybilność elektromagnetyczna
Stopień zanieczyszczenia
kategoria instalacji
Maksymalne napięcie pracy względem ziemi

odporność na zakłócenia
emisja zakłóceń

wg pn-en 61000-6-2
wg pn-en 61000-6-4

2
iii
• dla obwodów zasilania: 300 V
• dla pozostałych obwodów: 50 V

wg pn-en 61010-1
wg pn-en 61010-1

ScheMaty poŁĄczeŃ
ZASILANIE ZALEŻNE
OD KODU WYKONANIA
(85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c., 20...60 V d.c.
lub 10...16 V a.c., 10...20 V d.c.)

wg pn-en 61010-1

zaMaWianie
SM61IoT - X X MQ X
napięcie zasilania:
85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
1
20...40 V a.c., 20...60 V d.c.
2
10...16 V a.c., 10...20 V d.c.
3
wejście/wyjście:
2 przekaźnikowe
1
2 wejścia binarne
2
wykonanie:
wykonanie MQtt
MQ
wersja językowa:
polska
p
angielska
e
inna*
X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań
z dodatkowym atestem kontroli jakości
wg uzgodnień z odbiorcą
* - tylko po uzgodnieniu z producentem

Port 1

SM61IoT

LAN

X

0
1
X

Przykład kodowania:
kod SM61iot - 1 2 MQ P 1 oznacza wykonanie urządzenia
z zasilaniem 85...253 V a.c., 90...300 V d.c., z 2 wejściami
binarnymi, wykonanie MQtt, polska wersja językowa, z atestem
kontroli jakości.

Port 2

Więcej informacji o naszych wyrobach można
znaleźć na naszej stronie internetowej:

dołącz do nas na facebooku!

www.lumel.com.pl

SM61iot-19
luMel S.a.
ul. Sulechowska 1, 65-022 zielona góra
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl
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informacja techniczna:
tel: 68 45 75 106/180/260/353
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
realizacja zamówień:
tel: 68 45 75 207/209 /218/341
fax: 68 32 55 650

