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Fokusområder
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Kraftteknik Elektroniske komponenter

Kabler Tele-wireless
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Banner Trådløs I/O system

Robust IP 67 trådløs I/O system

900 MHz 1watt og 2,4 GHz 100 mW Radiosystem

900 MHz der benyttes i US har lang rækkevidde

2,4 GHz benyttes i Europa og pga. lav sendeeffekt, 100mW, 
kan det benyttes uden yderligere godkendelser og licenser.



Topologier



Systemlayout DX70

Punkt til punkt, Én gateway og én Node.
Op til 32 sæt i samme område
Signaler ind og ud hårdtfortrådes via klemmer.
Digitale og analoge signaler.
Typisk 8 DI/4DO, 2 AI/2AO.
Signalerne ”spejles” i modsatte ende.
Kan benyttes sammen med alle former for styresystemer, PLC 
og relæstyringer.
Enkelt opsætning med dipswitche



Systemlayout DX80

Punkt til multipunkt, Én  gateway og flere noder.
Op til 16 sæt i samme område
Signaler ind og ud hårdtfortrådes via klemmer, 
eller kommunikation via bussystem.
Gateway kan enten være gateway mellem noder 
eller fra noder til PLC system.
Digitale og analoge signaler samt temp. RTD, 
Counter
Kommunikation via Modbus RTU, Modbus TCP eller 
Ethernet IP
Batteriløsninger
Opsætning vha. software



Systemlayout DX80, RTU



Systemlayout DX80, TCP



DATARADIO

Multihop dataradiosystem.
1 Master og op til 50 repeater/slaver.
Skal altid bruge en Host.
Digitale og analoge signaler samt 
temp. RTD, Counter
Opsætning ved hjælp af software



Dataradio systemlayout
• Eksempel på kombineret system.
• DX80 og Dataradio



Sikkerhed og støj
For sikkerhed og risiko for støj fra andre systemer eller andre elektriske 
komponenter benytter vi FHSS , Frequency Hopping Spread Spectrum.

Båndbredden deles op 25 kanaler og sendefrekvensen hopper rundt bestemt af 
de enkelte netværks ID. Det er på den måde umuligt at de forstyrrer hinanden, 
da hver netværk har hver sit mønster, der kun er kendt af enhederne i de enkelte 
netværk..
På samme måde beskytter det mod udefra kommende støj og andet .

I vores Banner system er de enkelte noder kodet op mod Gatewayen på 
serienummer, så de ved hvem de hører til.
En udskiftning eller tilføjelse af node vil kunne gøres manuelt, og resten af 
systemet kan fortsætte drift.
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Time Division Multiple Access

0 time (mS)7.8 125

• TDMA garanterer opdateringstid for hver node.
• Frame Time = Kommunikationstid mellem Gateway og én node, 

7.8 mS.
• Superframe = Kommunikationstid mellem Gateway og alle noder

i systemet 1 gang.
• Superframe time bliver højere jo flere noder der er I systemet, 

men 62.5 mS er minimum, og 125 mS er factory setting for 
DX80.

16151413121110987654321 54321

164…



FHSS and TDMA Together

• Øverste graf er Frekvens

• Nederste graf er tid
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25                                                                                                           242322212019181716151413121110987654321

time (mS)7.8 125
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Sendestyrke og antenneforhold
Node/Gatewa
y≈ 18 dBm
Output Power

+

2 dBi Antenna

= 20 dBm

100mW Max.

European Liitation

Max. total gain of antenna configuration is: 2 

dB



Begrænsning af sendestyrke
� Vi må kun bruge 2dBi total forstærkning. Hvis vi vil have en 
større antenne ud på taget, må vi dæmpe i kablet og stik.

Omni 2dBI 
(BWA-2O2-C)

Omni 7dBI 
(BWA-2O7-C)

Total Gain =+7 – 4,12 - 1 = +1,88 dB

BWC-1MRSFRSB4: 4m
- 0.5 dB

- 0.5 dB

TAB i BWC-1MRSFRSBxx: 1.03 dB/m

TAB i stik mv.: 0.5 dB

- 4 x 1.03 dB

Antenna Gain - Cable Loss - Connection Loss = Gain



Antennesystemer

Der findes forskellige 
antenner..



Free Space Loss
Tabet i ”luften” er selvfølgelig uundgåeligt.

Der findes beregningsmetoder, så man på forhånd kan kalkulere tabet og 
efterfølgende se om sendestyrken er acceptabel for systemet.

Alt over 0 dB er vel egentligt ok, men vores ingeniører sætter 6-10 dB som målet 
for en acceptabel kommunikation.

SPACE  LOSS kan regnes ud fra følgende formel.
FSL900MHz = 31.5 + 20 Log d (where d is in meters) 
FSL2.4GHz = 40 + 20 Log d (where d is in meters)

Ved test eller efter idriftsættelse kan man lave en ”SITE SURVEY” på Banners 
systemer. Dette er den praktiske og nok mest sikre metode, da træer, buske, 
bygninger samt bevægelse kan have stor indflydelse på signalstyrken. 



DX 70 Site Survey
– Site Survey, LED Flashing on the Node and Gateway:

� Signal LED Blinks Yellow every: 

– 1/8 s < 3% missed packets Very Good

– 1/4 s 3% < missed packets< 25% Good

– 1/2 s 25% < missed packets < 50% Poor

– 1 s > 50% missed packets Bad

– Link Lost 100% missed packets Red



DX 80 Site Survey

> -90 dBm

< -90 and > -100

< -100 dBm

below -104 dBm

OR Interference

Display on DX80 Receiver Strength



DATARADIO Site Survey



EX Wireless 
• Forskellige løsninger afhængig af Atex Zone

Ting der skal tages højde for:

Godkendte antenner
Godkendelse af komplet system



Renseanlæg

Tankovervågning
Bevægelige maskindele
Klargøringstanke
Kommunikation mellem forskellige 
styresystemer



Tankovervågning



Fugt og temperatur



Kompost



Fiskeopdræt


