
Intro HBA-.. regulator kan enten bruges alene eller integreres i et EXO projekt. Dette 
dokument beskriver alle signaler som er tilgængelige via EXOline eller Modbus. 
Dette dokument beskriver ikke hvordan men skaber et EXO projekt. Passer til 
version nr.: 1.3-10. 

Signal typer  Alle signaler som er tilgængelige SCADA system er beskrevet i dette dokument. 
Holding Register og Coil Status register kan ændres fra SCADA, Input Status 
Register og Input Register kan ikke ændres fra SCADA. 

EXOL type EXOL typer af signaler: 

R = Real (-3.3E38 - 3.3E38) 

I = Integer (-32768 - 32767) 

X = Index (0 - 255) 

L = Logic (0/1) 

Modbus type Modbus typer af signaler (typer nedenstående liste): 

1 = Coil Status Register (Modbus function = 1, 5 and 15) 

2 = Input Status Register (Modbus function = 2)  

3 = Holding Register (Modbus function = 3, 6 and 16) 

4 = Input Register (Modbus function = 4) 

Supported Modbus functions: 

1 = Read Coils 

2 = Read Discrete Input 

3 = Read Holding Register 

4 = Read Input Register 

5 = Write Single Coil 

6 = Write Single Register 

15 = Write Multiple Coils 

16 = Write Multiple Registers 

Max 47 register  Max 47 register can be read in one message. 

Begrænsninger i kommunicationen 

Modbus master skal vente mindst 3,5 charactertimes (4 ms ved 9600 bps) mellem 
to beskeder.  
Når en Modbus-master kommunikerer med mere end én HBA-enhed på samme 
kommunikationslinie (RS485), skal Modbus-master vente mindst 14 charactertimes 
(16 ms ved 9600 bps) mellem et svar fra en enhed og et spørgsmål fra den næste 
enhed. 

En HBA-enhed er begrænset til 10 hurtige kommunikationer hvert halve minut. De 
øvrige kommunikationer vil efterfølgende være forsinket ca. 1 sekund.  
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Scale faktor Modbus Real signaler har skala faktor 10, bort set fra tidsindstillings signaller som har skala 
faktor 100 og Air flow signaler som har skala faktor 1 for modbus kommunikation. 
Integer, Index og Logic har altid skala faktor 1. 

Modbus aktivering HBA-.. burger same port til bade Modbus og EXOline kommunikation. Hvis du at 
kommunikere med en aktiv Modbus regulator, med EXOline. Vil skiftet mellem 
Modbus og EXOline ske automatisk efter ca. 1 sekund. Porten vil forblive i EXOline 
mode i ca. 10 sekunder efter kommunikationen er blevet inaktiv. Derefter vil porten 
returner til Modbus Mode. 

Modbus fortrådning etc. En protokol som Modbus består af flere lag (OSI-model). Det nederste lag er 
altid det fysiske lag, antal af leder og signal niveau. Det næste lag beskriver 
kommunikationen (Antal af data bits, stop-bits, parity etc). Det næste lag beskriver 
den mere Modbus specifikke funktion (antal af digits pr. besked, betydningen af 
forskellige beskeder etc.).  

For Modbus, kan det nederste lag være RS485, RS422 eller RS232. 

RS485 kontra RS422  RS485 og RS422 er den elektriske del af protokollen, i.e. det fysiske lag. 
RS485 har 2 leder, A og B. Ofte er der også en beskyttelses jord (N på EXOmodul). 
RS485 enheder er altid forbundet A � A og B � B. RS485 er derfor kaldt half 
duplex kommunikation: Kommunikation kan kun gå i en retning af gangen; i.e. 
master sender først en forespørgelse, og lytter derefter efter et svar. A og B er brugt 
til bade sende og modtage. 

RS422 er full duplex kommunikation hvilket betyder at du skal bruge 4 leder, 2 til at 
sende (Tx+ og Tx-) og 2 til at modtage (Rx+ og Rx-). Tx er brugt til at sende og Rx til 
at modtage, hvilket betyder at Tx i den ene enhed skal forbindes til Rx i den anden, 
og vice versa. Hvad angår signal niveauet er RS422 og RS485 identisk. 

At forbinde RS485 og RS422: På RS422 enheden forbindes Tx+ med Rx+ og Tx- 
med Rx-. Vi har nu ændret systemet fra et 4-leder system til et 2-leder system og 
kan forbinde dem til A og B på RS485 enheden. Hvad der er hvad er noget men ofte 
må teste, fejl var forkert. Forkert polaritet giver blot ingen funktion, og kan ikke skade 
nogen af enhederne. 

Tx+  -----|----------------------------------------  A (eller B) 

      | 

Rx+ ------| 

Tx-  -----|----------------------------------------  B (eller A) 

      | 

Rx- ------| 

Bitrate, to stop bits, parity er det næste lag. 

Disse indstillinger skal stemme med indstillingerne i master enheden. Find 
indstillingerne i master enheden og indstil HBA-.. til det samme. 
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Parity kan være odd, even eller none. Hvis none er valgt, sættes normalt 2 stopbits, 
men det er ikke nødvendigvis sådan. Hvis odd eller even er valgt, kan man kun have 
et stop-bit, ellers vil der blive for mange bits i alt: 1 start-bit, 8 data-bits, 1 parity-bit 
og 1 stop-bit giver i alt 11 bits hvilket er maksimum. 

Skema eksempel  Nedenstående eksempel, viser Master/Slave forholdet. I tillæg til figuren, vil 
kontrolsummen for besked validering være sendt I begge retninger, altså bade I 
forespørgsel og svar. 

System integration ved brug af Modbus 

Konfiguration Det første man gør, er at konfigurere kommunikations parameter for Modbus linen. 
Som beskrevet i ovenstående, skal disse parameter være identiske i hhv. Master og 
Slave, eftersom de definer besked strukturen og transmissionens hastigheden. 

Standart konfigurationen i en HBA.. er beskrevet i figuren herunder. 
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HBA.. er standart sat til Slave adresse 1. Hvis der er flere HBA..’er på samme 
Modbus linjen, skal Slave adressen ændres. Dette kan klares fra HBA.. Displayet. 

Transmission mode Transmissions metoden I HBA.. er RTU, og må ikke blandes med ASCII metoden. 
RTU skal anvendes i både Master og Slave, da Modbus/RTU ikke kan forstå 
Modbus/ASCII beskeder. Parmeter Ord har for Modbus/RTU altid en længde op 8. 

Skrive værdier At overskrive en HBA.. værdi. De ændrebare værdier findes i Holding Register og 
Input Status Register. 

Læse værdier En effektiv metode at læse værdier er at aflæse flere variable samtidig. F.eks., at 
læse alle digitale output, indstil Modbus forespørgsel til værdien som vist herunder. 
Den første digitale output variable starter ved adresse 1 (InputOutput.SumAlarm). 
Aflæs adresse 1 til 3 (5 ved HBA 60), indstil længden til 3 (5 ved HBA 60). Så vil 
Modbus svaren kommunikere med alle 3 eller 5 værdier i én besked, dette gør 
kommunikationen mere effektiv. 

Fælles variabler  For at gøre integration lettere, kan nedenstående register benyttes. Det er en liste af 
de ofte anvendte variable. 
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Coil Status Register: 

Signal navn: EXOL 
Type: 

Modbus 
adresse: 

Default 
værdi: 

Funktion: Beskrivelse: 

InputOutput.SumAlarm L 1 0 Digital output Sum alarm for A og B 
alarmer 

InputOutput.VentAgg L 2 0 Digital output Drift af ventilations 
aggregat 

InputOutput.Damper_Z1 L 3 0 Digital output Spjæld til zone 1 
*InputOutput.Damper_Z2 L 4 0 Digital output Spjæld til zone 2 
*InputOutput.Damper_Z3 L 5 0 Digital output Spjæld til zone 3 

* Er kun aktuel ved HBA 60

Input Register: 

Signal navn: EXOL 
Type: 

Modbus 
adresse: 

Default 
værdi: 

Funktion: Beskrivelse: 

AlaData.Fire_Status X 1 Alarm status Brand Alarm 
0 = Ej brugt 
1 = Normal 
2 = Blokeret 
3 = Godkendt 
4 = Ej brugt 
5 = Returneret 
6 = Ej brugt 
7 = Alarm 

AlaData.Serv_Status X 2 Alarm status Service Alarm 
AlaData.Vent_Status X 3 Alarm status Vent. Fejl Zone 1 
AlaData.SM_Z1_Status X 4 Alarm status Spjæld Fejl Zone 1 
AlaData.Test_Status X 5 Alarm status Test er aktiv 

(auto reset) 
StdObjs1.RogVent_Fan1Spd
Freq_Input 

R 6 Real value Aktuel tryk ved 
røgventilator 

*AlaData.SM_Z2_Status X 7 Alarm status Spjæld Fejl Zone 2 
*AlaData.SM_Z3_Status X 8 Alarm status Spjæld Fejl Zone 3 

* Er kun aktuel ved HBA 60
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Holding Register: 

Signal navn: EXOL 
Type: 

Modbus 
adresse: 

Default 
værdi: 

Funktion: Beskrivelse: 

StdObjs1. 
Motionstider_OnDelay  

I 1 60 Tid i 
sekunder 

Motionerings 
tid uden røg 
ventilation 

StdObjs1. 
Motionstider_OffDelay  

I 2 300 Tid i 
sekunder 

Motionerings 
tid med røg 
ventilation 

AlarmS.AlaAcknow X 3 0 Kvittering 
af alarm. 

Tilskriv alarm 
nr. som skal 
kvitteres:  
1 = kvitterer 
Brand alarm.  
2 = kvitterer 
Service alarm. 
3 = kvitterer 
Rog 
ventilations 
alarm.  
4 = kvitterer 
Damper fejl 
zone1 alarm. 
5 = kvitterer 
Test alarm.  
6 = kvitterer 
Damper fejl 
zone2 alarm. 
7 = kvitterer 
Damper fejl 
zone3 alarm. 

StdObjs1.AnaLimAla_RogVent_Test_LoAlaLimit R 4 100 Alarm 
grænse 

Setpunkt for 
tryk alarm ved 
Test 

StdObjs1.AnaLimAla_RogVent_Alarm_LoAlaLimit R 5 60 Alarm 
grænse 

Setpunkt for 
lav tryk alarm 
ved Alarm 

StdObjs1.AnaLimAla_RogVent_Alarm_HiAlaLimit R 6 100 Alarm 
grænse 

Setpunkt for 
høj tryk alarm 
ved Alarm 

StdObjs1.SP_Test_eller_Alarm_Input1 R 7 75 Setpunkt Setpunkt for 
tryk ved 
Alarm 

StdObjs1.SP_Test_eller_Alarm_Input0 R 8 110 Setpunkt Setpunkt for 
tryk ved Test 
og Motion 

StdObjs1.AnaLimAla_Vent_Drift_LoAlaLimit R 9 30 Alarm 
grænse 

Setpunkt for 
lav tryk alarm 
Vent. anlæg 
drift 

* Er kun aktuel ved HBA 60 
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Input Status Register: 

Signal navn: EXOL 
Type: 

Modbus 
adresse: 

Default 
værdi: 

Funktion: Beskrivelse: 

InputOutput.Brand L 1 Digital input Brand alarm 
InputOutput.Service L 2 Digital input Service alarm 
InputOutput. 
DamperSwitzh_Z1_Open 

L 3 Digital input Åben ende kontakt 
Zone 1 

InputOutput. 
DamperSwitzh_Z1_Closed 

L 4 Digital input Lukket ende kontakt 
Zone 1 

StdObjs1. 
Bool 
_SumAlarmAB_Input3 

L 5 Digital status Test aktivering 
decentralt 
0 = Auto 
1 = Test 

StdObjs1. 
RogVent_Fan1SpdFreq_StartOut 

L 6 Digital status Ventilations aggregat 
og røg spjæld er lukket, 
da starter røg 
ventilation. 
0 = Off 
1 = On 

*InputOutput.
DamperSwitzh_Z2_Open

L 7 Digital input Åben ende kontakt 
Zone 2 

*InputOutput.
DamperSwitzh_Z2_Closed

L 8 Digital input Lukket ende kontakt 
Zone 2 

*InputOutput.
DamperSwitzh_Z3_Open

L 9 Digital input Åben ende kontakt 
Zone 3 

*InputOutput.
DamperSwitzh_Z3_Closed

L 10 Digital input Lukket ende kontakt 
Zone 3 

* Er kun aktuel ved HBA 60
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