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1 Technische specificaties

Algemeen

Type : MBT ModBus Tester
Typenummer : 919.000166
Voeding : 12Vdc van Net-adapter met stekker rond 5,0mm / 2,1mm

  Plus binnenin en Min buitenkant
Net-adapter : Meanwell GS06E-3P1J, Voeding 100-260Vac 47~63Hz, 6W

  Uitgang 12Vdc/0,5A  

Huis : Kunststof behuizing
Materiaal : ABS
Afmetingen : 200 x 120 x 60 mm (BxHxD)
Front : Polycarbonaat

 
Werktemperatuur : -20/+50°C
Opslag temperatuur : -20/+60°C
Werk RH : 10/+90 % RH niet condenserend

Front

Display :  LCD 2x16 Karakter met achtergrond verlichting
Status LED's : Err. Led Error (Rood)

  Tx Led Transmit data (Groen)
  Rx Led Recieve data (Groen)
  Time out Led Time-out (Geel)

Toetsen : Set Address  toets
  Set Function toets
  Set Value toets
  Start/Stop toets
  Up toets
  Down toets

In- en Uitgangen

Voeding (ronde connector) : 12Vdc (max.500mA) via Netvoedings-adapter 230Vac/12Vdc
Communicatie (groene conn.) : - RS 485 ModBus (2xTwisted-pair afgeschermd: A, B, 2x0v)

2 Functionele specificaties

De MBT ModBus Tester is ontwikkeld als Test-unit om een RS 485 ModBus verbinding te kunnen
testen. Met de ModBus tester kunnen van alle aangesloten regelaars alle register waarden worden
uitgelezen en indien toegestaan worden gewijzigd.
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3 Bediening

De MBT wordt gebruikt om modbus registerwaarden uit te lezen. Nadat de spanning is
aangesloten wordt in het display de volgende informatie getoond:

Nr: Het netwerknummer van de regelaar die afgevraagd wordt.
Fnc: De functie code die gebruikt wordt; 

4 = uitlezen  meetwaarden 
3 = uitlezen  instellingen

Rg: Het nummer van de uitgelezen waarde
Val: De werkelijke waarde van het register.

Als eerste moet het adres van de te testen regelaar worden ingegeven. Dit wordt gedaan door de
knop Set Addr. ingedrukt te houden en daarna met de UP of DOWN toetsen de gewenste waarde
in te stellen.

Nadat het adres is ingesteld kan de test worden gestart door op de start/stop knop te drukken.
Als er data verzonden wordt licht de groene LED Tx (Transmit) op. Wanneer er niet binnen een
seconde antwoord wordt ontvangen licht de gele LED time-out op. Het bericht wordt nu nogmaals
verzonden. Wanneer er wel data wordt ontvangen licht de groene LED Rx (Recieve) op.
Ogenblikkelijk wordt de vraag nu opnieuw gesteld, zodat er een afwisselend knipperen van de Tx
en Rx leds ontstaat. De waarde uit het register is nu af te lezen in het display.

Door nu op de UP of DOWN toetsen te drukken kan een andere register waarde worden
geselecteerd om te worden uitgelezen.

Door op de toetsen Set Func. en DOWN te drukken wordt functie drie geactiveerd en kunnen de
instelwaarden worden bekeken in plaats van de meetwaarden. 
Terug naar meetwaarden uitlezen (functie vier) door Set Func. en de UP toets in te drukken.

Als functie drie (Uitlezen instellingen) geactiveerd is kan door middel van de Set Value toets
samen met de UP en DOWN toetsen de waarde worden veranderd.

De rode LED Err gaat branden wanneer er bericht met een foutcode van een regelaar wordt
ontvangen. Bijvoorbeeld de opgevraagde register waarde bestaat niet, of de nieuwe waarde valt
buiten het instelbereik. In het display wordt dan in plaats van de waarde de foutcode weergegeven.

Foutcodes:
I.FUNC De regelaar geeft aan dat de functie niet wordt ondersteund.
I.ADDR De regelaar geeft aan dat het adres niet bestaat
I.VAL De regelaar geeft aan dat de waarde buiten het instelbereik ligt.
I.LEN De regelaar geeft aan dat het bericht een verkeerde lengte heeft.
W.SLAVE De testkast ontvangt een antwoord van een verkeerde regelaar
W.FUNC De testkast ontvangt een antwoord op een andere functie
W.LEN De testkast ontvangt een antwoord met een verkeerde lengte
W.ADDR De testkast ontvangt een antwoord op een verkeerd adres
W.VAL De testkast ontvangt een bevestiging met een andere waarde dan ingesteld.

Wat te doen bij een time-out?
1: Als de Rx LED af en toe wel brandt ten teken dat er data wordt ontvangen geeft dit aan dat er

verstoringen op het netwerk zijn waardoor af en toe berichten verdwijnen. Ook is het mogelijk
dat het netwerk zo druk is dat het antwoord er af en toe niet door heen komt. 

Wat te doen als er helemaal geen bericht is dat wordt ontvangen dus alleen maar een time-out?
1: Kijk in de PC software of de berichten daar aankomen in het netwerk activiteiten scherm.

Als dit niet het geval is controleer of de verbindingskabel goed is aangesloten, of probeer een
andere verbindingskabel.

2: Kijk of het goede adres staat ingesteld op het testkastje.
3: Kijk of de regelaar die afgevraagd wordt zichtbaar is in de PC software en of die aanstaat.
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4 Aansluitschema

* Aansluitschema MBT ModBus Tester (081549)

@


