
 

 

 

 

 1Wire / Modbus RTU 

 Converter 

The sensor network is considered as part of the solution for 

monitoring the environmental variables of temperature and 

humidity in the desired space. Therefore, the type of 

network and their communication protocol play an 

important role in the complexity of the implemented 

network. Implementing a sensor communication network 

based on the 1wire protocol is one of the low-cost and 

standard methods. 

The CON1W-M.BUS-S991 Converter is an industrial 

communication module that converts data collected from a set 

of 1wire sensors into an RTU-based protocol via the 

microcontroller for easy transfer to other PLC equipment or 

industrial systems. The purpose of designing and implementing 

this converter is to be able to connect a set of sensors to a low 

voltage bus. For easy connection, 4 network ports are provided 

on this converter. Therefore, a set of sensors on these 4 buses 

can collect data independently. These bursars can be used to 

connect a maximum of 45 temperature sensors and 12 

temperature and humidity sensors. 

 This converter can be used to convert the protocol of 1wire 

sensors TH1W-S991 and T1W-S991 series manufactured by 

FTSV Company. It can be used for other 1wire sensors in the 

market by following the cabling instructions. Using this module 

in data center and server room environments that need to 

cover a large number of sensors together, is highly efficient and 

can be used through the output of Modbus to the next 

converters and finally to connect to the controller and provide 

access as SNMP used in DCIM control and monitoring systems. 
 

# Spec Descriptions 

1 Input Voltage 24 VDC 

2 Output Signal type Modbus RTU 

2 Input Port QTY 4*RJ45, 1*Modbus RTU 

4 Output Port QTY 1*Modbus RTU  

5 Conf. Port Type Modbus RTU 

6 Temp QTY Up to 45 PCs  

7 Humidity & Temp QTY   Up to 12 PCs 

8 Dimension 13.5*8.5*3 CM (L*W*H) 

9 P/N CON1W-M.BUS-S991 

 

 مبدل

 Modbus RTUبه  1Wireپروتکل 

حسگر به عنوان بخشی از راهکار پایش متغیرهای محیطی دما و رطوبت در  شبکه

شود. از این جهت نوع شبکه و پروتکل ارتباطی آنها فضای مورد نظر محسوب می

سازی یادهپدر این میان کند. سازی شده ایفا میدر پیچیدگی شبکه پیاده نقش مهمی

های استاندارد با یکی از روش 1wireشبکه ارتباطی سنسورها مبتنی بر پروتکل 

 شود. محسوب می هزینه پایین

 قیاست که از طر یصنعت یماژول ارتباط کی CON1W-M.BUS-S991مبدل 

را جهت  1wire یشده از مجموعه  سنسورها یگردآور ی، داده ها کروکنترلریم

به پروتکل  یصنعت یها ستمیس ای PLC زاتیتجه گریانتقال به د یریامکان پذ

 .کند یم لی( تبدModbus RTUمدباس )

سنسورها در ای از سازی این مبدل امکان اتصال مجموعههدف از طراحی و پیاده

پورت ورودی شبکه بر روی این  4اتصاالت برای راحتی  .باس ولتاژ پایین استیک 

 4ای از سنسورها بر روی این مجموعهاز این جهت مبدل در نظر گرفته شده است. 

ن از ایها اقدام نمایند. توانند نسبت به گردآوری دادهباس به صورت مستقل می

سنسور دما و رطوبت  21سنسور دما و  44 حداکثر برای اتصال می توان ها باس

 استفاده نمود. 

و  TH1W-S991تبدیل پروتکل سنسورهای سری برای  دتوانمی کانورترین ا

T1W-S991   1برای دیگر سنسورهای . قرار گیرداستفاده موردwire  موجود در

اده از این استفبازار نیز با رعایت دستورالعمل کابل کشی قابل استفاده خواهد بود. 

محیطهای مراکز داده و اتاق سرور که نیازمند پوشش تعداد زیادی سنسور در ماژول 

کارایی باالیی داشته و می تواند از طریق خروجی مدباس  ،محیطی در کنار هم هستند

 های بعدی و نهایتاً جهت اتصال به کنترلر و فراهم کردن دسترسی به صورتبه مبدل

SNMP  در سامانه های کنترل و مانیتورینگDCIM .استفاده نمود 
 

 

 توضیحات مشخصه #

 دی سی ولت 14 ولتاژ برق ورودی 2

 RTUمدباس  خروجی سیگنالنوع  1

 RTUمدباس 2 پورت شبکه، 4 تعداد پورت ورودی 3

  RTU مدباسپورت  2 تعداد پورت خروجی 4

 RTUمدباس  پورت پیکربندی 4

 عدد  44حداکثر  دما تعداد سنسور 6

 عدد 21حداکثر  رطوبتدما و  تعداد سنسور 7

 ارتفاع( عرض، )طول،سانت  3*4/8*4/23 ابعاد 8

 CON1W-M.BUS-S991 پارت نامبر 9

 

سب با بوده و متنابل رقابت با استانداردهای معتبر دنیا و قاتولید داخل یک کاالی با کیفیت این محصول 

به آدرس و با ما ایط فروش و قیمت ز شربرای اطالع اسفارشات در اسرع وقت قابل تحویل است. 

 تماس بگیریدمشخصات زیر 

Contact with us for ordering and price information 


