
 

 

 

 
 
 

 
  

 ePN Ray tipi PROFINET/Modbus dönüştürücü modülü, otomasyon panosu içerisinde az 
yer kaplaması, kullanıcı dostu klemens bağlantı, yüksek hız, kolay kullanımlı, Modbus 
haberleşme, RS485 ve ModbusTCP haberleşme imkanı ile endüstriyel otomasyon 
çözümlerinde çokça tercih edilmektedir. 
ePN Gateway ağ üzerinden ek bir bağlantı türü olmaksızın kolaylıkla konfigüre edilebilir. 
Okunacak data adedi ve saha haberleşme hızları seçimleri yapılır. Görüntüleme özelliği ile 
veriler izlenebilir. Özellikle sistem analizlerinde ve saha uzaktan manuel destek için kolaylık 
sağlamaktadır. 
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Özellikler 
 RS485 Modbus çoklu cihaz sorgulama 
 Sorgu süresi belirleyebilme 
 Okuma/Yazma için şart belirleyebilme 
 RS485 hat yüksek hız,  100sorgu/sn 
 Durum gösterge ledleri 
 Modbus RTU/ASCII 
 Konfigürasyona özel GSDML dosya 

 24V besleme 



 

 

 

 
 
  

Teknik Özellikler 
 

CİHAZ  

PROFINET Konnektör RJ45 standart Ethernet jak 
*Lütfen özel PROFINET kablo ve SwitchBox kullanınız. Aksi taktirde 
yeterli hız ve performans elde edemeyebilirsiniz 

MODBUS Konnektör 5x3.81mm vidalı klemens 
**Tam performans elde etmek için lütfen ekranlamalı ve birbirine 
sarmal tip kablo kullanınız 

Durum Göstergeleri Rx LED, Haberleşme Alma 
Tx LED, Haberleşme Gönderme 
Enerji LED, Besleme durumu 
Durum LED, Çalışma durum göstergesi 

  

HABERLEŞME  

Haberleşme  
 1 adet (Standart) RS485 çıkış (1200-115200bps) Modbus RTU/ASCII 
 1 adet (standart) PROFINET  
  

ÇALIŞMA KOŞULLARI  

Besleme/ Güç 24Vdc (+/- % 10) / 5W maksimum 
Kutu/ Ebatlar Ray/Duvar Tipi metal kutu, 35x104x19mm 
Çalışma Sıcaklığı -20/70°C 
Koruma Sınıfı IP54 
 

BOYUTLAR 
35x104 x 19 mm Ray Tipi Alüminyum 
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Specifications 
 RS485 Modbus multi-device query 

  Ability to determine query duration 
 Configurable conditional  read/write operations 
  RS485 high speed, 100cycles/second 
 4 Status leds, power, rx, tx, state 
 Modbus RTU/ASCII 
 Specific GSDML file for operations 
 24V industrial supply 
 

 

 ePN Rail type PROFINET/Modbus converter module is highly preferred in industrial 
automation solutions with its small footprint in the automation panel, user-friendly terminal 
connection, high speed, easy-to-use, Modbus communication, RS485 and ModbusTCP 
communication possibilities. 
The gateway can be easily configured over the network without an additional connection 
type. The number of data to be read and field communication speeds are selected. Data can be 
monitored with the display feature. It provides convenience especially for system analysis and 
field remote manual support. 
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Technical Specifications 
 

DEVICE  

Connection Socket PROFINET Interface RJ45 standard Ethernet jack  
*Please use specific PROFINET compatible switch box and proper cables 
to get maximum connection speed 

Connection Socket MODBUS Interface 5x3.81mm Screw terminals 
**Please use specific shielded twisted pair cable to get maimum 
performance 

Status Indicators Rx LED, Communication Receive 
Tx LED, Communication Transmit 
Power LED, power state 
State LED, working status 

 2channel (Optional) 0-10V and  4/20mA analogue outputs 

COMMUNICATION  

Communication 1 pcs (Standard) RS485 output. 1200-115200bps Modbus RTU/ASCII 
 1 pcs (Standard) PROFINET dual port 
  

WORKING ENVIRONMENTS  

Supply/ Power 24Vdc (+/- % 10) / 5W maximum 
Case/ Dimensions DIN Rail/Wall Mount Type Metal Case, 35x104x19mm 
Working Temperature -20/70°C 
IP Class IP54 
 

DIMENSIONS 
35 x104 x 19 mm Din-Rail Aluminum Case 
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