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WEB ADAPTER 
CONNECTIVITAT ETHERNET I WIFI PER INSTRUMENTS ELIWELL 

webadapter permet crear automàticament 
una pàgina web de l'aparell Eliwell, a través 
d'aquesta pàgina podem veure de forma 
immediata el seu funcionament en temps real 
i actuar sobre l'aparell. 
 
webadapter és a més un mòdul interfície per 
a la comunicació en xarxa LAN entre un PC 
(comunicació Ethernet o sense fils segons 
model) i un instrument Eliwell. 
La connexió entre WebAdapter i l'instrument 
Eliwell es realitza a través d'un port sèrie TTL 
o RS-485 segons el model. 
 
A nivell de programari només requereix 
l'explorador d'Internet. 
 La comunicació entre el PC i l'instrument 
Eliwell a través d'WebAdapter permet veure i 
modificar a la "web" paràmetres, estats i 
alarmes de l'instrument. 

MODEL CODI 

WEB ADAPTER ETHERNET WA0ET00X700 
WEB ADAPTER WIFI WA0WF00X700 

gràcies al TelevisPpolling web per primera vegada es pot crear un sistema de 
supervisió i control de 1 sol punt per instal lació, capaç de convertir a efectes 
pràctics les diferents instal.lacions en un gran sistema únic repartit per diferents 
punts de la geografia. 

MODEL CODI CONFIGURACIÓ* 

POLLING/2 POL100002 Fins a 2 instruments 
POLLING/6 POL100006 Fins a 6 instruments 
POLLING/15 POL100015 Fins a 15 instruments 
POLLING/30 POL100030 Fins a 30 instruments 

   * Altres configuracions, consultar 

CONTINGUT DEL 
PAQUET 
WEB ADAPTER 
 
 -1 Web Adapter 
 
- 1 Cable de comunicació  
   TTL amb connector Moles 
   de 5 víes 
 
- Regletes desconnectables
 
- 1 antena ( en els models  
   Web Adapter Wifi 
 

           



 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 
»Caixa: de plàstic 4 mòduls DIN. 
»Muntatge: sobre guia DIN. 
»Temperatura ambient: 0 ... 55 ° C 
»Temperatura dealmacenamiento: -20 ... 85 º C 
»Humitat ambient i d'emmagatzematge: 10 ... 90% sense condensació. 
»Connexions sèrie: ports RS-485 i TTL per a connexió a instruments Eliwell. 
»Alimentació: 100/240 ± 10%, 50/60 Hz 
»Regleta desconnectable amb cargol per a conductors ¡U2, 5 mm2 (un sol conductor per born). 
»Consum: 4 W màx. 
»Aïllament: classe II. 
»Port Ethernet (només per WebAdapter Ethernet): 10/100T, velocitat de fins a 100 Mbit, connector RJ-45. 
 
MODELS WEBADAPTER WIFI: 
 
»Estàndard: IEEE 802.15.4b 
»Banda de freqüència: SM 2.400 GHz .. 2.485 GHz (<100mW eirp) 
»Selecció del canal: manuals l / automàtica 
»Antena: externa 
»Port RS-485: velocitat 9600 kbps, optoaislada (500 V). Regleta desconnectable amb cargol per a conductors 
    amb secció ¡U2, 5 mm2 (un sol conductor per born). 
»Port TTL: connector tipus Molex de 5 vies 

ESQUEMA ELÈCTRIC 

BORNS 
 
A       Antena (només per WebAdapter 
          Wifi) Conector RI-45 per 
          connexions a xarxa Ethernet   
          (només per WebAdapter 
           Ethernet) 
 
B Port Serie TTL 
 
10-11-12 Port Serie RS-485 
 
C Port Serie RS-232 
 
23-24 Alimentació 100...240 Vca 


