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Netværksmodul MBG VEX30 anvendes til at tilslutte EXHAUSTO aggregater til computernetværket (Ethernet). Modulfunktioner:
• TCP/IP Modbus gateway
• IPV4 protokol
• WEBserver
• FTP-server
• Opbygning af Modbus-kommandoer vha. HTTP-anmodninger
• Autoriseret forbindelse
• Automatisk datakommunikation mellem Modbus-enheder
• Opdatering af modul-firmwaren med. MicroSD hukommelseskort (opdateringen kan også indlæses via. FTP-klient)
• Realtids-ur
• Galvanisk isoleret RS485 kommunikationskabel

Hvis netværksmodulet ikke er installeret fra fabrikken kan det installeres som tilvalg. Herfor skal du bruge et installationssæt bestående af:
1. MBG VEX30 modul med 4GB MicroSD hukommelseskort;
2. Mærkat med en MAC adresse og felter til at notere tilslutningsindstillinger
3. UTP kabel (0,5 m)
4. RS485 kommunikationskabel med RJ11 stik (2 m)
5. Adapter
6. Installationsvejledning

Modulet kan monteres ethvert sted, der er praktisk for brugeren (monteringskinne anbefales), hvor følgende betingelser er opfyldt:
• omgivelsestemperatur -20 ... 70 °C
• relativ fugtighed 30 % ... 85 % (uden kondensering);
• beskyttet mod lodret faldende vanddråber (IP 20).

2.1 Tilslutning

2.2 Installation

1 og 2 – strømforsyningstilslutning (f.eks. fra en anden (enkeltstående) 
strømforsyning). 12 V DC/ AC til 25 V DC/AC forsyningsspænding anvendes, 
strømforsyningen skal være mindst 2 W. Strømforsyningsterminalernes 
polaritet er ikke vigtig.
3 – GND for RS485 kommunikationskabel
4 – D0 (-) for RS485 kommunikationskabel
5 – D1 (-) for RS485 kommunikationskabel
Bemærk: Kommunikationskablet er galvanisk isoleret fra strømforsyningen.
Ekstern strømforsyning – strømforsyning med AC/DC adapter (inkluderet).

Ethernet RJ45 – netværksadapter-stik.
RS485 RJ11 – RS485 kommunikationskabel-stik.
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Hvis flere MBG VEX30 skal anvendes i samme lokale netværk, skal deres IP-adresser ændres. Det lokale netværk kan ikke have mere end én enhed, der 
bruger samme IP-adresse, så for at konfigurere MBG VEX30 skal den tilsluttes direkte til pc’en.

Konfigurering trin for trin:
    1  Tilføj statiske TCP/IP-indstillinger for netværksgrænsefladekortet i pc’en, der anvendes til at tilslutte enheden. Disse indstillinger afhænger af det 

anvendte operativsystem, se dokumentationen til operativsystemet:
 • IP-adressen skal starte med 192.168.0 og slutte med nummer 1 til 254 undtagen 51, for eksempel: 192.168.0.11
 •  Subnet maske: 255.255.255.0.
    2 Tilslut strømforsyningen (inkluderet). 

3  Tilslut MBG VEX30 til den korrekt konfigurerede pc vha. UTP (RJ45) kablet (inkluderet). Hvis forbindelsen ikke virker  
(PC understøtter ikke AUTO MDI-X), så skal PC og MBG VEX30 forbindes med en netwærksswitch imellem

    4 Indtast MBG VEX30 IP-adressen (standarden er 192.168.0.51) i browserens (Google Chrome anbefales) adressefelt. 
5  Hver side er adgangskodebeskyttet. Når du åbner konfigurationssiden bedes du indtaste brugernavn og adgangskode. Standard brugernavn er “ad-

min”, adgangskode – “admin”. Vi anbefaler at ændre adgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du glemmer dine login-oplysninger kan du 
nulstille parametrene til standard fabriksindstillingerne (se “Gendannelse af standardindstillinger”).

    6  Når ovennævnte trin udføres korrekt, åbnes MBG VEX30 konfigurationssiden. Her kan du vælge sprog, fastsætte IP-adressen, Modbus (RS485) ba-
udrate, Modbus (RS485) paritet, dato og tid, ændre brugernavn og adgangskode, sidetema, åbne hjælp-filen, websiden til styring af ventilationsag-
gregatet.

Hvis du ikke kan tilslutte enheden (har glemt adgangsoden, IP-adressen osv.), kan du altid nulstille til standardindstillingerne. Trin for nulstilling af stand-
ardindstillinger:
   1 Slå strømforsyningen fra.
   2 Åbn den øverste klap.
   3 Hold knappen trykket for at slå strømforsyningen til
   4 Når du slipper knappen gendannes standardindstillingerne (bemærk: du skal fastsætte indstillingerne på ny).

Firmware opdatering trin for trin:
   1 Download (http://salda.lt/lt/products/category/products/) opdateringen FIRMWARE.BIN og gem til MicroSD rodkataloget:
   a. Hvis du opdaterer via FTP-klient behøver du ikke slå strømforsyningen fra.
    b.  Hvis du gemmer filen til MicroSD-kortet, der er udtaget fra modulet, skal du slå modulets strømforsyning fra før kortet isættes igen.  

Slå strømforsyningen til, når du har isat kortet.
    2  Hvis der er en korrekt fil starter modulet opdateringsproceduren. Hvert ~1 sekund blinker RJ45 LED‘er skiftevis. Slå ikke strømforsyningen fra før 

proceduren er afsluttet.
   3 Inden for ~2 min. vil modulet afslutte opdateringen og genstarte i normal tilstand.
   4 Når opdateringen er afsluttet slettes filen FIRMWARE.BIN automatisk.

   Indikationer for RJ45-stikkets LED‘er: 
• Begge LED-indikatorer blinker langsomt og synkront – MBG VEX30 har ingen firmware installeret. 
• LED-indikatorerne blinker langsomt og skiftevis – firmwaren bliver opdateret. 
• LED-indikatorerne er slukket – ingen strømforsyning og/eller tilslutning til Ethernet.

Dette modul har også en indbygget FTP-server, så du behøver ikke udtage MicroSD hukommelseskortet for at få adgang og redigere dataene. FTP-
serveren har samme tilslutningsdata som de beskyttede websider. Til FTP-klientsoftwaren anvendes indstillingen “Passiv tilstand”.

2.3 Konfigurering

2.4 Gendannelse af standardindstillinger

2.5 Opdatering af firmware vha. MicroSD-kort 

2.6 FTP-server
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1

4

5

6

7

3

2

Nummer Funktion

Vælge sprog

Vælge farvetema

Konfigurering af MB-Gateway

Kontrol af det valgte anlæg

Valg og adressering af de tilsluttede aggregater

Hjælpemenu

Klik for at vælge aggregat

1

2

3

4

5

6

7
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Nummer Funktion

Vælge IP-adressering DHCP eller statisk

Ændring af IP-adresse (Ikke muligt ved DHCP)

Ændring af HTTP-port

Ændring af undernetmaske (ikke muligt ved DHCP)

Ændring af gateway adresse (ikke muligt ved DHCP)

Ændring af DNS server adresse (ikke muligt ved DHCP)

Ændring af DNS NETBIOS navn

Ændring af modbus baud rate mellem MB-gaateway og aggregater (default: 19200)

Ændring af modbus paritet mellem MB-gateway og aggregater (default: Lige)

MB-gateway MAC-adresse

Indstilling af dato og tid

Ændring af brugernavn

Ændring af adgangskode

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17
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Nummer Funktion

Ændring af adgangskode

Gem indstillinger

Genstart system. (Nødvendig efter ændringer er gemt og for at ændringer tages i brug)

Adgang til Advanced Setup menu (Se kapitel Advanced Setup for nærmere beskrivelse)

Retur til forrige menu

Nummer Funktion

Klik for at tilføje et aggregat

Gemme ændringer

Efter aggregat er tilføjet, vælges adresse, aggregat kan navngives, slettes og gemmes

Max 8 aggregater kan vises på samme side. Ved konfigurering af flere aggregater kan der skiftes næste side

Retur til forrige menu

14

1

15

2

16

3

17

4

18

5

1

5

3

2

4
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1

2

3

4

56

Nummer Funktion

Tjek/skift Boost tidsgrænse

Visning/skift af tilstand for aggregat

Visning af status for anlæg mht. temperaturer

Aktuel indstillet tid og dato

Skift til oversigtsskærm over tilsluttede anlæg. Visning af vinter/sommer tilstand og sprog.

Åben indstillingsmenu

1

2

3

4

5

6
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Nummer Funktion

Tænd/sluk for aktuel tilstand

Skift af temperatur setpunkt for aktuel tilstand

Vælg Standby mode

Vælg Reduceret drift mode

Vælg Økonomi mode

Vælg Komfort mode

1

2

3

4

5

6

1

3 4 5 6

2
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1

54

2

6

3

7

Nummer Funktion

Åbner indstillingsvinduet

Åbner statusovervågningsvinduet

Åbner vinduet for indstilling af ugeskema

Åbner alarm historikken

Åbner vinduet for indstilling af ferietidsplan

Her går man tilbage til oversigtmenuen i starten

1

2

3

4

5

6

7
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Max BOOST timer
Her indstilles tiden, for hvor længe Boost skal være aktiveret

Natkøling
Her indstilles betingelser for natkøling.
1. Om natkøling skal være aktiv
2. Start/stop tidspunkt for natkøling
3. Fraluftstemperatur for start natkøling
4. Fraluftstemperatur for stop natkøling
5. Udendørstemperatur for stop natkøling
6. Setpunkt tilluftstemperatur

Dato og tid
1. Synkronisering indstillinger med computertid
2. Overfør tidsindstillinger til MB-gateway
3. Indstil dato
4. Indstil tid

Filtre timer
1. Nulstil filtertimer
2. Visning af antal dage til filterskift

Økonomitilstand
1. Tænd/sluk for økonomitilstand
2. Indstil setpunkt for tilluftstemperatur
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Bygningsbeskyttelse (Reduceret drift)
1. Tænd/sluk for bygningsbeskyttelse/reduceret drift tilstand
2. Indstil setpunkt for tilluftstemperatur

Varmesæson
Indstil hvordan der skiftes mellem vinter og sommer mode
1. Manuel aktivering af vinter mode
2. Manuel aktivering af sommer mode
3. Skift imellem vinter/sommer mode ift. dato interval
4.  Skift imellem vinter/sommer mode ift. 3-dages gennemsnitlig  

udendørstemperatur

Humidity (fugtighed)
1. Tænd/sluk for fugtighedsovervågning
2. Indstil grænseværdi for højt fugtighedsniveau i sommer mode
3. Indstil grænseværdi for højt fugtighedsniveau i vinter mode
4. Indstil BOOST tid ved for højt fugtighedsniveau

Beskyttelse mod tørhed
1. Tænd/sluk for funktion
2. Indstil grænseværdi for lavt fugtighedsniveau

Andre
1.  Indstil tidspunkt for automatisk brandspjældstest  

(hvis brandspjæld er monteret)
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Statusvinduet
Her kan aflæses software versioner, indstillinger, temperaturer  
og aktuelle signaler

Tidsplan
Her kan indstilles flere dags- eller ugeplaner for automatisk  
aktivering af anlæg

Historik
Her aflæses alarmhistorik

Ferie
Her kan indstilles en tidsplan for regulering af anlæg ifm. ferie

Oversigtsskærm over tilsluttede anlæg (mini-CTS)
Her vises alle tilsluttede anlæg og status opdateres fortløbende med 
ca. 5 sek. interval mellem skift af anlæg.

Man kan tilgå det enkelte anlæg, ved at klikke på den tilhørende kasse  
eller hvis kassen allerede er markeret, klikke der på ”retur” symbolet,  
for at komme ind på det respektive anlæg.
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Dette netværksmodul kan bruges som:
• TCP/IP Modbus gateway
• Værktøj som hjælp til at få adgang til Modbus-netværket vha. HTTP-anmodninger
• Modbus transmitter mellem Modbus slaveenheder, som automatisk kan sende data fra en enhed til en anden.

Standard IP-adressen er 192.168.0.51, benævnt som ”adresse”.
• IP-adresse ændring: „http://address/IP(x.x.x.x)”. F.eks. ”http://address/IP(192.168.0.60)” – IP-adressen ændres til 192.168.0.60.
•  RS485 baudrate ændring (standard 19200): ”http://address/SPEED(parameter)” –. Tilgængelige parameterværdier: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200. F.eks. ”http://address/SPEED(57600)” – RS485 baudrate ændres til 57600.
•  Paritet ændring: ”http://address/PARITY(parameter)” – (standard 0 (ingen)). Tilgængelige parameterværdier: 0 – Ingen, 1 – Lige, 2 – Ulige. F.eks. ”http://

address/PARITY(1)” – paritet ændres til 1 (lige).
•  Indstilling af dato og tid: ”http://address/TIME(Y,M,D,WD,h,m,s)”. Parametre: Y – år, M – måned, D – dag, WD – ugedag, h – timer, m – minutter, s – 

sekunder. F.eks. ”http://address/TIME (14,01,01,01,12,30,30)” – tid ændres til į 2014-01-01 12:30:30.
• Modbus-anmodning (uden CRC): ”http://address/FUNC(a,b,c,d,e)”. Parametre:
    a – format for returværdi: 1 – float, 2 – integer, 3 – fuld Modbus respons, 4 – hvis anmodningen returnerer mere end 1 værdi, separeres alle 

værdier med semikolon
  b – enheds- adresse
  c – Modbus funktionskode
  d – decimalfremstilling af variabel adresse
  e – værdi (for skrivning af anmodning) eller mængde (for aflæsning af anmodning ved aflæsning af fortløbende adresser)
•  Fuld Modbus-anmodning (med CRC): ”http://address/F(anmodning)”. F.eks. ”http://address/F(1106000100039A9B)”. Funktionen returnerer en fuld 

Modbus respons.
• De overordnede MBG VEX30-parametre XML-format: ”http://address/INFO”
• http://address/TON – aktiverer Modbus transmitter status.
• http://address/TON(filnavn) – aktiverer Modbus transmitter status med anmodningsfilen. F.eks. ”http://address/TON(custom.txt)” – aktiveret
• http://address/TOFF – deaktiverer Modbus transmitter status.

Modbus transmitter er et værktøj, der muliggør sammenkobling af Modbus slaveenheder. Dette værktøj er som standard deaktiveret, men hvis “tranceiv.
txt” oprettes på MicroSD-kortet, starter Modbus transmitteren automatisk, når modulet tilsluttes.

Denne funktion kan aktiveres og deaktiveres vha. HTTP-anmodninger: “http://address/TON” for at aktivere, “http://address/TOFF” for at deaktivere. Hvis 
du ikke ønsker at starte værktøjet automatisk eller du vil ændre transmitter-anmodninger vha. HTTP-anmodninger, kan du anvende HTTP-anmodning 
”http://address/TON(filnavn)”. Modbus transmitteren vil fungere med den specificerede fil. F.eks.:”http://address/TON(custom.txt)” – anmodninger fra filen 
”custom.txt” vil blive behandlet.

Dataudlæsningskommando, retningssymbol ”>” og kommando om at gemme modtagne data indtastes i hver enkelt linje i Modbus transmitter anmod-
ningsfilen. Indtil denne funktion er aktiv udføres kommandoerne som et fortløbende loop.

Eksempel på Modbus transmitter anmodningsfil:
140323870006>0110214F;
01031FFF0006>14102381;
1403237C0005>011020FF;
0103208F0005>14102377;
Forklaring til filindholdet:
• “140323870006>0110214F;”:

  „14“ – aflæs fra en enhed som har en adresse på 20 (0x14);
  „03“ – Modbus kommando (Read Holding Registers)
  „2387“ – starter med adresse 9095 (0x2387);
  „0006“ – 6 variabler;
  „>“ – skilletegn;
  „01“ – skriv til en enhed som har en adresse på 01;
  „10“ – Modbus kommando 16 (0x10) (Preset Multiple Registers);
  „214F“ – starter med 8527 (0x214F) adresse 6 variabler skrives;
  „;“ – slutningen af udsagnet.

• Tilsvarende for alle andre linjer.
Du kan se indholdet i filen „tranceiv.txt“ vha. webbrowseren på „http://address/ tranceiv.txt“.

5.1. HTTP-anmodninger

5.2. Modbus transmitter
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For at komme ind i Advanced Setup menuen, skal man på forsiden af webserveren, klikke på: MB-GATEWAY konfiguration og inde i konfigurationsme-
nuen, skal man klikke på tandhjulet i øverste venstre hjørne, for at få adgang til Advanced Setup menuen.

Inde i Advanced Setup menuen er der mulighed for, at indstille og aktivere: 
• Datalog, hvor op til 32 registre kan logges.
• Transceiver funktion, hvor man kan aktivere intern kommunikation imellem anlæg
• BacNet-IP, hvor man selv kan indstille BacNet protokollen, ift. Modbus protokollen
• Generelle indstillinger for MB-Gatewayen
• Synkronisering af tid til alle tilsluttede anlæg
• Opsætning af email server til fejlmeddelelser og advarsler

Desværre kan der ikke vælges dansk menu tekst i Advanced Setup.
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For at indstille og aktivere en datalog, skal man først programmere en gruppe i ”List of groups”. Der kan programmeres op til 5 grupperinger, f.eks. tem-
peratur, luftfugtighed, hastighed osv. Loggen kan ikke opsættes og aktiveres, før at der er programmeret nogle grupper, da de enkelte parametre, som 
skal logges, skal forbindes med en gruppe.

Tryk på den gruppe ID, som skal indstilles.

Name: Her indtastes et navn til gruppen. F.eks. hvis man vil tilknytte alle temperaturer til denne gruppe, kan den navngives Temperatur. 
Min: Her indtastes den mindste værdi, som skalaen efterfølgende skal vise. Som eksempel her, er valgt -5°.
Max: Her indtastes den største værdi, som skalaen efterfølgende skal vise. Som eksempel her, er valgt 40°.
Unit of measure: Her indtastes, hvilken enhed, som grupperingen måles i. Denne indtastning vil blive vist, efter gruppe navnet i dataloggen.
Digital:  Her vælges, om det parameter, man vil logge, er et digital eller analogt signal. Hvis der vælges digitalt, vil muligheden for min/max forsvinde, da 

et logget digitalt signal, altid vil være en binær visning, som 0 eller 1.

Variables: 

Når listen med de forskellige grupperinger er indstillet, kan man gå videre til Variables, hvor man skal indstille de enkelte parametre eller registre, som skal 
logges. Der kan programmeres op til og med 32 registre, som kan logges.

Dette skal gøres ud fra MCB styringens Modbus protokol, som kan downloades her:
https://www.exhausto.dk/service/download/PDFDownload/manuals/VEX35_2DV_Modbus_Protocol_and_alarmlist_DNr_3005948.pdf
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Tryk på det parameter ID, som skal indstilles.

Name:  Her indtastes et navn til det parameter, som skal logges. F.eks. hvis man ønsker at logge fraluftstemperaturen, kan den som vist her, kaldes Fraluft-
stemperatur. Hvis man ønsker, at logge fraluftstemperaturen for flere tilsluttede anlæg, anbefales det, at tilføje dette i navnet, f.eks. Fraluftstem-
peratur anlæg 1.

Data accumulation: Her aktiverer eller deaktiverer man dataopsamling for dette register. For at aktivere dataopsamling vælges Yes.
Device address:  Her skal man indtaste den Modbus slave adresse, på det anlæg, som man ønsker, at logge data fra. I dette eksempel, er valgt anlægget, 

med Modbus adresse 1.

For at indstille de næste parametre, skal man bruge Modbus protokollen:
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Function code:  Her vælger man, hvilken type Modbus register, det er man ønsker, at logge. Der kan vælges imellem Coil, Discrete input, Holding 
register eller Input register. I dette eksempel, er valgt at logge input register 19, som er fraluftstemperaturen.

Register address:  Efter at det korrekte type register er valgt, så skal man indtaste selve address på registeret. Som vist her, er register adressen for 
fraluftstemperaturen, register adresse 19.

Type:   Her vælges, hvilken type analog data, som udlæses fra registeret.  
Der kan vælges imellem Integer eller Float. Integer er heltal og Float er decimaltal. 
Bemærk! Et skaleret heltal, er stadig et Integer! 
Som man kan se for register 19, er udlæst data et heltal, som skal skaleres med faktor 0,1. Dette betyder, at det er et Integer. 
Dette gælder kun, for holding eller input register. Coil eller discrete input er binære udlæsninger og derfor skal type eller skaleringsfaktor ikke 
indstilles, da data altid vil være 0 eller 1.

Group: Her vælges, hvilken af de tidligere oprettede grupper, dette parameter skal tilhøre.
Multiplying factor:  Hvis udlæst numerisk data, skal skaleres med en faktor, kan denne indtastes her. Under input register 19, kan man se, at den udlæ-

ste numeriske data, er et Integer, som skal skaleres med faktor 0,1, for at få vist den korrekte værdi.

Input register 19: Fraluftstemperatur er her brugt som eksempel. Fremgangsmåden for andre parametre eller registre er den samme, uanset hvilken type 
Modbus register, man ønsker at logge data fra. Alle indtastninger skal gøres ud fra den tilhørende Modbus protokol, som er identisk for VEX33-2 og 
VEX35-2. Det anbefales, at registre i de forskellige grupperinger, er af samme type, dvs. analog eller digital, for at gøre dataloggen mere overskuelig.

Global settings: 

Når de foregående indstillinger er indtastet, skal man til at aktivere selve datalogningen. Dette gøres i Global settings:

Data accumulation: Aktiver opsamling af data, ved at vælge Allow. Hvis datalog ikke skal aktiveres, vælges Forbid.
Data reading intervals (s): Her indstilles i sek., med hvilket interval data skal logges.
Number of accumulated data files: Her bestemmes, hvor mange filer der skal gemmes på SD-kortet (Der gemmes én akkumuleret fil pr. dag)
System restart: Ved ændringer skal systemet genstartes.

Review:

I Review kan man udlæse alle data, som er blevet opsamlet og gemt på SD-kortet.
Man kan vælge imellem en bestemt tidsperiode (Timeslot), 30 min. interval eller en bestemt dato.
Vælger man en tidsperiode eller en specifik dato, har man samtidig muligheden, for at downloade data, som en CSV-fil.
Ønsker man at kigge på en bestemt dataopsamling i vinduet, kan man fra- eller tilvælge data, ved at klikke på den enkelte databetegnelse.
Dette gør det mere overskueligt, hvis mange data opsamles i samme vindue/gruppering.

Ved at markere et bestemt område, kan man forstørre dette dataområde. Ved at trykke på ESC-knappen, går man tilbage til normal visning.
Bemærk venligst, at så lang tid et dataområde er forstørret, opdateres data ikke fortløbende.
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I Transceiver menuen er det muligt at indstille, automatisk kommunikation fra en slave adresse/enhed til en sekundær slave adresse/enhed. Dette kan 
f.eks. bruges, hvis enkelte eller flere parametre skal være nøjagtig de samme på forskellige anlæg.

Nodes:

ID: ID på noden/slaven
Name: Her kan node/slave navngives
Active: Aktiver eller deaktiver node/slave
Node type: Her kan vælges ST_MCB for MCB register mapping eller ST_PRV for PRV register mapping. (ST = S-touch)
1 Modbus device address: Slave adressen på S-touch controller
2 Modbus device address: Slave adressen på MCB eller PRV styring.

Tryk på SAVE for at gemme indstillinger.
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Variables:

ID: ID-nummer
Active: Aktiver eller deaktiver funktionen
Name: Navn på denne funktion eller ID 
Register count: Hvor mange register skal læses og skrives
Trigger: Yes, betyder at hvis der sker en ændring i data, aktiveres datatransmission mellem slaver. Ellers er datatransmission kontinuerlig.
Multiplying factor: Indtast skaleringsfaktor til numerisk data som udlæses.

From:
Slave address: Indtast slave adresse på den enhed, som data skal læses fra
Function code: Vælg type af register, Coil status, Input status, Holding register eller Input register.
Register address: Indtast adressen på det register som skal læses. Ved flere registre, vil dette være første adresse.
Transfer rate: Baud rate på Modbus kommunikation til enheden
Parity bit: Paritet på Modbus kommunikation til enheden
Type: Type af register, Integer eller Float

To:
Slave address: Indtast slave adresse på den enhed, som data skal skrives til.
Function code: Vælg type af register, Coil eller Holding register.
Register address: Indtast adressen på det register som skal skrives til. Ved flere registre, vil dette være første adresse.
Transfer rate: Baud rate på Modbus kommunikation til enheden
Parity bit: Paritet på Modbus kommunikation til enheden
Type: Type af register, Integer eller Float

Tryk på SAVE for at gemme indstillinger.
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Når opsætningen i Nodes og Variables er indstillet, skal selve transceiveren aktiveres. I Global settings skal man tænde for transceiveren eller funktionen 
ved at vælge Yes. Herefter skal systemet genstartes, ved at trykke på Restart.

MB-gateway kan fungere, som en BacNet IP>Modbus RTU gateway, dog kun til ét enkelt anlæg. Man kan selv programmere en BacNet protokol til BacNet 
IP, som tager udgangspunkt i Modbus protokollen. Som udgangspunkt, er der forprogrammeret nogle BacNet objekter, med de mest anvendte parame-
tre. Hvis man har brug for yderligere BacNet objekter i protokollen, enten AI, AV, BI eller BV, kan man nemt tilføje disse og programmere dem ud fra den 
aktuelle Modbus protokol.

Det er vigtigt med et godt kendskab til BacNet protokol opbygningen og hvad de forskellige objekter refererer til i Modbus protokollen, inden at man 
påbegynder programmering af nye objekter.

AI: Analog Input. Ved programmering refererer dette til et Modbus Input register 3x
AV: Analog Værdi. Ved programmering refererer dette til et Modbus Holding register 4x
BI: Binær Input: Ved programmering refererer dette til et Modbus Discrete input register 1x
BV: Binær Værdi. Ved programmering refererer dette til et Modbus Coil register 0x

AI, AV, BI & BV:

Global settings:
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Ved at klikke på enten AI, AV, BI eller BV kan man se en liste over de objekter, som allerede er forprogrammeret i MB-Gatewayen. For at tilføje et nyt objekt, 
klikker man på enten Add AI, Add AV, Add BI eller Add BV, alt efter hvilken type objekt, man ønsker at tilføje.

AI og AV:
ID: Her vælges automatisk det næste ledige ID nummer på listen.
Name: Her navngives objektet. Det anbefales, at navnet refererer til registernavnet i Modbus protokollen, for bedre overskuelighed.
Unit of measure: Her vælger man, hvilken enhed data udlæses i, f.eks. tryk, temperatur, procent, osv.
Register address: Med reference til Modbus protokollen, indtastes her den register adresse, man ønsker at konvertere til BacNet.
Multiplying factor: Her indtastes en skaleringsfaktor til udlæst data.

BI og BV:
ID: Her vælges automatisk det næste ledige ID nummer på listen.
Name: Her navngives objektet. Det anbefales, at navnet refererer til registernavnet i Modbus protokollen, for bedre overskuelighed.
Unit of measure: Kan ikke ændres, da udlæsning altid vil være binær data, 0 eller 1
Register address: Med reference til Modbus protokollen, indtastes her den register adresse, man ønsker at konvertere til BacNet.
Multiplying factor: Kan ikke ændres, da udlæsning altid vil være binær data, 0 eller 1

Boks til indstilling af AI og AV objekt Boks til indstilling af BI og BV objekt



23

MB-Gateway 3006107-2019-05.INDD

Global settings:

BacNet/IP port: Her indtastes den UDP port, som skal benyttes til BacNet kommunikation. BacNet standard er port:47808
Device object identifier: Her indtastes ID, hvormed MBGW identifiseres på BacNet netværket
Device object name: Kan ikke ændres og er automatisk låst til MBGW + ID nummer
Slave address: Modbus slave adresse, på den enhed, som skal styres af BacNet protokollen.
Set control board type: Her kan vælges Auto, så MBGW selv læser typen af styring eller type kan vælges manuelt.
Control board type: Her kan vælges type af styring, hvis Set control board type er sat til Manuel.
Check control board type: Hvis der er valgt Auto i Set control board type, finder MBGW selv typen af styring.
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I module settings indstiller man netværks parametrene for MBGW. Her har man også muligheden for at aflæse MAC adressen på MBGW og den aktuelle 
firmware version, som ligger i MBGW. Ved ændringer skal man huske, at notere sig de indtastede parametre er korrekte, da hvis man f.eks. efterfølgende 
ikke kan huske statisk IP adresse eller brugernavn/password, som er blevet ændret, så bliver man nødt til at resette MBGW til fabriksindstillinger.

Turn on DHCP: Her vælges om man vil køre DCHP eller med statisk IP adresse.
IP address: Hvis man har valgt statisk IP, kan man her indtaste ønsket IP adresse
HTTP port: Her vælges TCP port til http protokol. Standard default er 80.
Subnet mask: Her kan subnet mask til IP adressen indtastes.
Default gateway: Her indtastes gateway server adresse.
DNS server: Her indtastes adresse til DNS serveren.
Hostname: Her kan indtastes et værtsnavn for MBGW til det lokale netværk.
Connection line speed: Her vælges den baud rate, som der kommunikeres på via Modbus til anlæggene.
Connection line parity: Her vælges paritet, på kommunikationen via Modbus til anlæggene.
MAC address: MAC adresse på MBGW. Kan ikke ændres.
Date and time: Her kan indstilles tid og dato i MBGW. (Bruges bl.a. ved logning af data)
Version: Firmware version i MBGW
Allow to find MBGW in network: Her vælges om MBGW må kunne findes på det lokale netværk.
Username: Her kan man indtaste og ændre brugernavn, for at logge på MBGW webserver. (default er: admin)
Password/Confirm password: Her kan man indtaste og ændre adgangskoden, for at logge på MBGW webserver. (default er: admin)

Når man har foretaget ændringer i opsætningen, skal man trykke på SAVE, for at gemme de nye indstillinger.
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I MBGW har man muligheden for at synkronisere dato og tid mellem en server og alle tilsluttede enheder, sammen med tiden i MBGW. Det gør det nemt 
at indstille dato og tid i alle tilknyttede enheder hurtigt og nemt.

Date time enabled: Her vælger man, om dato og tids synkroniseringen skal aktiveres.
Write time to boards: Her vælger man, om alle tilsluttede enheder, skal synkroniseres sammen med MBGW.
Set time zone: Her vælger man den aktuelle tidszone, som der skal synkroniseres efter.
Set time setting address: Server adresse. Kan ikke ændres
Date and time: Her vises den aktuelle dato og tid, som der synkroniseres efter
Last synchronization: Her vises dato og tidspunkt, for sidste synkronisering
Time synchronization: For at synkronisere dato og tid, skal man klikke på Synchronize time
System restart: Hvis der er foretaget ændringer, skal MBGW genstartes, ved at trykke på Restart.

I tabellen kan man se de tilknyttede styringer/enheder. 
 • Id: Angiver ID i konfiguration
 • Name: Her vises det navn, som er konfigureret til enheden
 • Active: Her vises, om der er forbindelse til enheden.
 • Type: Her angives typen af styring, som er monteret i enheden.
 • Slave ID: Her vises det Modbus slave ID, som er konfigureret til enheden. Dette er ikke nødvendigvis identisk med konfigurations ID.
 • Last time synchronization: Her angives dato og tidspunkt for sidste synkronisering af denne enhed
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Denne funktion gør det muligt for MBGW, at sende en email ved alarm eller advarsler i en af de tilknyttede enheder. På den måde er man fri for, at overvåge 
alle anlæggene manuelt. Ved email notifikation angives, hvilken af de tilknyttede enheder, der er fejl på, så man hurtigt kan tjekke det respektive anlæg.

Enable Email errors & warnings: Her vælger man, om email notifikation skal aktiveres.
User email:  Her indtaster man den email adresse, som skal modtage mail ved alarmer og advarsler. Når adressen er indtastet, skal den gemmes ved at 

trykke Save. Herefter skal MBGW genstartes, ved at trykke på Restart.
Email server url: Adresse på email server. Kan ikke ændres.
Email server IP: IP adressen på email server. Kan ikke ændres.

Når man har ændret email modtager adresse og genstartet MBGW, skal man huske at dobbelttjekke, at Email server IP viser en IP-adresse.

Hvis der vises 0.0.0.0, som vist på billedet, kan det være fordi, at MBGW er ved at starte op. Ved at opdatere siden, vil der vises en IP-adresse, når MBGW 
har forbindelse til email server. Hvis der fortsat ikke vises en email server IP-adresse, skal man prøve at genstarte MBGW igen, ved at trykke på Restart eller 
manuelt slukke og tænde for spændingsforsyningen til MBGW.



27

MB-Gateway 3006107-2019-05.INDD



3006107-2019-05.INDD

Scan code and go to addresses 
at www.exhausto.com


