
COMPETENCE IN

MEASUREMENT

МОДУЛ ЗА БЕЗЖИЧНА MODBUS  RTU КОМУНИКАЦИЯ 

 MS MOD_ZB_USB 
MS MOD_ZB_DIN
 MS MOD_ZB_IP65

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПЛОВДИВ 2017

Редакция документ 2017-03-15 
1



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

фиг.1  примерна схема за приложение на модулите

MS  MOD_ZB_XXX  e  микропроцесорен  радио  комуникационен  модул
предназначен  за  изграждане  на  ZigBee  базирана  безжична  мрежа  за  on-line
наблюдение, контрол и  събиране на данни от измерваните технологични величини в
различни индустриални приложения.
 Модула се произвежда в три интерфейсни конфигурации с цел осигуряване
на  комуникационни  възможности  за  изграждане  на  различни  ZigBee  мрежови
топологии (фиг.1) включително клетъчна(mesh) :

МОДЕЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МОНТАЖ
● MS MOD_ZB_USB Микропроцесорен  модул  MODBUS

RTU RS485 –„MASTER”  към  ZigBee-
“Coordinator“ 

в кутия с USB 
интерфейс за 
комуникация с PC;

● MS MOD_ZB_DIN Микропроцесорен  модул  MODBUS
RTU  RS485  – „MASTER”*  или
„SLAVE”* към ZigBee  -
“Coordinator“* или „Router” * 

за монтаж на DIN 
шина в табло/кутия 
от радиопрозрачен 
материал 

● MS MOD_ZB_IP65 MODBUS RTU RS485 – „SLAVE” към
ZigBee -   „Router” модул

в кутия за монтаж на
стена IP65
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*MASTER- SLAVE  конфигурацията  на  RS485  и   Coordinator  - Router
програмирането  при   аранжиране  на  ZigBee  мрежата   са  настройки  на
производителя и се уточняват при заявка на съответния модул.

Устройството позволява заместване на MODBUS RTU RS485 линия със ZigBee
PAN(Personal Area Network). Базирано е на ZigBee модули и се свързва към MODBUS
RTU RS 485  MASTER, като на същата RS485 линия може да има или да няма други
MODBUS SLAVE устройства. 

Стандартът  ZigBee  поддържа  различни  мрежови  топологии:  от  точка
доточка(point-to-point),  от  точка  до  много  точки  (point-to-multipoint),  звездообразна
(pear-to-pear)  ,  дървовидна  (tree),   и  клетъчна  (mesh).  Последната  има  възможност
динамично  да  променя  маршрута  между  отделните  устройства  от  мрежата.
Разграничават  се  три  вида  мрежови  ZigBee  възли:  координатор(coordinator)  –
задължителен е поне един за всяка ZigBee мрежа, той инициализира формирането на
мрежата и изпълнява функция като неин управляващ възел,  може да работи и като
маршрутизатор  след  създаването  на  мрежата.  ZigBee  маршрутизатор  (router)  –
асоциира  се  със  ZigBee  координатор  или  друг  ZigBee  маршрутизатор  участва  в
препредаването на информация между отделните възли в мрежата. Крайно опционално
мрежово устройство. 
 Разклонена MODBUS RTU RS485 линия съдържа един ZigBee модул от страна
на MODBUS MASTER и множество ZigBee модули в режим маршрутизатор от страна
на MODBUS SLAVE устройства  , твърдо насочени да предават данните си към него. За
лесна заменяемост, без необходимост от администриране на мрежата MASTER модула
е същевременно и ZigBee координатор (управляващ задължителен модул за мрежата). 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Интерфейс                                                                                                                               
MS MOD_ZB_USB 
MS MOD_ZB_DIN  
MS MOD_ZB_IP65             

 до 2 RS 485 серийни линии, тип звезда и USB 2.0 към PC
до 2 RS 485 серийни линии, тип звезда

1 RS 485 серийна линия, тип звезда
Брой устройства Max 32 (по поръчка до 256) на една линия

Формат   8/7 data     1/2 stop      odd/even//no parity
ZigBee комуникация 
Скорост RF 250 Kbps, Serial up to 1 Mbps
Обхват 90м indoor / 3200m с външна антена
Предавателна мощност 63 mW(+18 dBm)
Честота 2,4 GHz
Мрежови канали 15 PAN ID and addresses
Галванична изолация
Между USB и RS485 
интерфейс 1 kV
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PC софтуер

Приложения
 

След инсталиране на драйвер се интерпретира като COM
PORT от всяка програма със серийна комуникация,

SCADA софтуер, MSDLNET3.02 архивираща система,
MODBUS RTU/ASCII приложения и др.

Операцонна система

Съвместимост

Windows10/ 8 /Windows 7/Vista x64 /  XP x64 / Server 2003
x64 / Vista / XP / Server 2003 / 2000 / ME / 98 / 

CE.NET (от 4.2)
Linux, Mac OS X /  OS 9 /  OS 8

Индикация                                                                                                                          3

LED Rx, Tx, Power

Захранване
  Външно: 9÷14VАC /  9÷18V DC

Работни условия  
Работна температура -10 ÷ 65 °C
Работна относителна
влажност     

без кондензация       20 ÷ 90 % rh

Кутия
Габаритни размери 
(WxHxL)
      

MS MOD_ZB_USB                                50 x 90x 25mm
MS MOD_ZB_DIN                                23 x 89 x 58 mm
MS MOD_ZB_IP65                                82 x 80 x 56 mm

Тегло max 50 g
Степен на защита IP40,IP65
Съхранение
Температура на 
съхранение -10 ÷ 70 °C

Относителна влажност 
при съхранение без кондензация      20 ÷ 90 % rh

КЛЕМОРЕДИ 
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ПРИМЕРНА АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА
При  удължаването/разклоняването  на  MODBUS  RS485  линия,  базирано  на

стандартни  модули  се  получава  ZigBee  инфраструктура,  чиито  възможности
осигуряват  изграждането  на  мрежова  структура  в  зависимост  от  желанието  на
потребителя,  позволявайки  включването  и  на  други  ZigBee  устройства.  На  фиг.2  е
показан характерния случай при използване на ZigBee модулите,  формирана е една
PAN(Personal Area Network), в която ZigBee  рутери, конфигурирани в транспарентен
режим предават данните си към координатора, свързан с MODBUS MASTER. Всеки
транспарентен ZigBee  модул, включен в тази PAN е възможно да изведе на серийния
си канал данни, предадени от MODBUS MASTER трансмитера. Стандартния клъстер
за транспарентни данни е окупиран от MODBUS мрежата. Казаното е от значение при
включване  в  същата  PAN  на  странични  за  MODBUS  комуникацията  устройства.
Микропроцесорният ZigBee модул при MODBUS MASTER използва  unicast  и рядко
broadcast трансмисии. Останалите ZigBee  рутери предават само unicast към него.

фиг.2 Типична архитектура на мрежата

На фиг.3 се вижда една възможност за използването на дълга RS485 линия при
преодоляване  на  разстоянията,  особено  ако  такава  линия  е  вече  налична.
Възможностите при тази архитектура са редуцирани спрямо мрежата на фиг.2 защото
се  състои  от  две  или  повече  отделни  PAN,  които  се  свързват  само  при  MODBUS
комуникация, инициирана от MODBUS MASTER. Други включени ZigBee устройства
могат да комуникират помежду си само в рамките на всяка PAN.

Архитектурата осигурява само MODBUS съобщения между отделните PAN, но
не и съобщения между други устройства извън MODBUS мрежата.

Редакция документ 2017-03-15 

MODBUS RTU
MASTER

MODBUS
RTU
SLAVE

MODBUS
RTU
SLAVE

 ZIGBEE
Coordinator

RS485

MODBUS
RTU
SLAVE

RS485

MODBUS
RTU
SLAVE

MODBUS
RTU
SLAVE

RS485

MODBUS
RTU
SLAVE MODBUS

RTU
SLAVE

RS485

MODBUS
RTU
SLAVE

MODBUS
RTU
SLAVE

RS485

MODBUS
RTU
SLAVE

ZIGBEE PAN ID =BEE001

ZIGBEE  ROUTER
( )транпарентен режим

Друго ZIGBEE
устройство

Друго ZIGBEE
устройство

МИКРОПРОЦЕСОРЕН  МОДУЛ

ZIGBEE  ROUTER
( )транпарентен режим

ZIGBEE  ROUTER
( )транпарентен режим

ZIGBEE  ROUTER
( )транпарентен режим

5



Фиг.3 Отделни PAN свързани чрез RS485 линия
 

ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА PAN
Може  да  се  осъществи,  като  MODBUS  MASTER  трансмитера  бъде  рутер,

вместо  координатор  (съществуващата мрежа си има  координатор).  Адресът  на  този
рутер се записва във всички останали трансмитери от MODBUS мрежата,  за  да се
насочват данните им към него. Това става при конфигурирането на мрежата по сериен
канал или дистанционно от страна на сервизен специалист. 

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ
Микропроцесорният модул анализира MODBUS заявките,  получени на  RS485

линията и ги предава към съответния ZigBee транспарентен модул. При локализиране
на  MODBUS  SLAVE  устройствата  се  използват broadcast трансмисии,  а  след  това
unicast такива. С изключение на скоростта на обмен  по RS485, устройството няма
други настройки. Посредством джъмпер/бутон може да се подаде команда PAN RESET
– всички в PAN мрежата изоставят текущия RF канал и мигрират към свободен такъв.
Тя се използва в случай на конфликт със друга PAN / WLAN, установен на мястото на
монтажа. 

Устройството  позволява  на  RS485  линията  да  са  свързани и  други  MODBUS
SLAVE  уреди.  За  тази  цел  то  разграничава  локалния  трафик  по  RS485  от  този,
предназначен за предаване по радиоканал. След като дадено SLAVE устройство бъде
опознато като свързано с RS485, заявките към него не се предават по радио канал.
Опознаването  става  на  база  MODBUS  команди,   които  трябва  да  се  използва  при
комуникацията ако има локално свързани MODBUS SLAVE.

Разместване на съществуващи и добавяне на нови MODBUS SLAVE е възможно
без ограничения (включително и към основната RS485 линия). В тази връзка трябва да
се  има  предвид  товароспособността  на  RS485  трансмитерите  (обикновенно  32
устройства на една RS485 линия). Микропроцесорният ZigBee модул има два варианта
– икономичен за MODBUS address 0-101 и стандартен за 0-255.
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СЪВМЕСТИМИ MODBUS RTU SLAVE УСТРОЙСВА 
 ПРОИЗВЕЖДАНИ ОТ МИКРОСИСТ 

УСТРОЙСТВО ПРИЛОЖЕНИЕ 

MSDL 3.02 Архивираща система 

MS 8126, MS8106, MS8120, MS8130  PID и ON/OFF контролери

МS 8127 Многоканален индикатор на температура

МS 9045/9055 Сензор-трансмитер за RH% и T °с

МS 9024, MS9034 Температурни трансмитери с универсален вход

МS 8346, MS8347,МS 8356, MS8357 Теглодозатори

МS 8369
MS8368

Контролер за смесване на течности,
многокомпонентен тегловен контролер за

дозиране и смесване на продукти

МS 6026, MS6126 Процес индикатори с универсален вход

MS9037 Изолиращ преобразувател - размножител с три
изходни  DC унифицирани сигнала

MS8132 DIN-RAIL Kонтролер за хладилни камери     

АКТУАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПИСАНИЯ НА УСТРОЙСТВАТА
ЩЕ НАМЕРИТЕ НА НАШИЯТ САЙТ:  http://www.microsyst.net

МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ
   
-  Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно,

но ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от
капацитивно и индуктивно взаимодействие.

- Когато трябва да се пресичат сигнали с различни по тип сигнали, това трябва да се
прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.
    -Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с
контролера,  не  трябва  да  минават  в  близост  до  контактори,  двигатели,  генератори,
радиопредаватели и проводници по които протичат големи токове, които се включват и
изключват.
   - За осигуряване на безжична комуникация устройствата се разполагат в кутии или
табла от радиопрозрачен материал и не са в сгради от метални конструкции!
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията  се  състои  в  безплатна  поправка  на  всички  фабрични дефекти,  които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в
ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен
уреда. Гаранцията  не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош  транспорт,  лошо
съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за
работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В
тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net

Редакция документ 2017-03-15 
8

mailto:info@microsyst.net
http://www.microsyst.net/

	Интерфейс
	MS MOD_ZB_USB
	MS MOD_ZB_DIN
	MS MOD_ZB_IP65
	до 2 RS 485 серийни линии, тип звезда и USB 2.0 към PC
	до 2 RS 485 серийни линии, тип звезда
	1 RS 485 серийна линия, тип звезда
	Брой устройства
	Формат
	ZigBee комуникация
	Скорост
	Обхват
	Предавателна мощност
	Честота
	Мрежови канали
	PC софтуер
	Операцонна система
	Индикация 3
	Захранване
	Външно: 9÷14VАC / 9÷18V DC
	Работни условия
	Работна температура
	-10 ÷ 65 °C
	Кутия
	Габаритни размери (WxHxL)
	
	MS MOD_ZB_USB 50 x 90x 25mm
	MS MOD_ZB_DIN 23 x 89 x 58 mm
	MS MOD_ZB_IP65 82 x 80 x 56 mm
	Тегло
	max 50 g
	Степен на защита
	IP40,IP65
	Съхранение
	Температура на съхранение
	-10 ÷ 70 °C
	ГАРАНЦИОННА КАРТА
	ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
	България, 4000 гр. Пловдив, ул. Мургаш 4
	Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446 факс: (+359 32) 640 446
	www.microsyst.net e-mail: info@microsyst.net


