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English:
CONNECTING THE MODBUS TO EXTERNAL CONTROL EQUIPMENT
The control board of the unit is equipped with a 3- pole RS485 interface and is located on one short
end of the control board. The terminal is marked with ‘A’, ‘B’ and ‘0’.
Three conductors are used to connect; two of the binary data signal at the terminals ‘A’ and ‘B’, and
one conductor at the terminal for signal reference marked ‘0’.
If no conductor is connected on terminal ‘0’ between the control system and the unit, there is a risk
for a voltage potential between the unit and the external control equipment, which can result that the
unit's control board and/or the external control equipment is damage.
The data protocol Modbus RTU is used for RS485. The external control equipment must support that
data protocol to communicate with the unit.
The hardware of the control board is prepared for Modbus, but the feature is not enabled by default.
It can be activated with the Modbus compatible remote control and then synchronized with the unit
which enables activation of the Modbus features.
For more information about configuring the Modbus via the remote control, see chapter: Menu
"Service Menu" and Modbus in the Direction of Use.
__________________________________________________________________________________

Svenska:

INKOPPLING AV MODBUS TILL EXTERN STYRUTRUSTNING
Styrkortet i aggregatet är försett med ett 3-poligt RS485 gränssnitt och är lokaliserad på ena av
styrkortets kortändar. Terminalen är uppmärkt med A, B och 0.
Tre ledare ska användas vid inkoppling, två för den binära datasignalen på terminalerna A och B samt
en ledare på signalreferensteminalen märkt 0.
Om ingen ledare är monterad på plint 0 mellan styr- systemet och aggregatet riskeras att en
spänningspotential råder mellan aggregatet och den externa styrutrustningen, som kan resultera i att
aggregatets styrkort och/eller den externa styrutrustningen tar skada.
Dataprotokollet som används över RS485 är Modbus RTU. Den externa styrutrustningen måste stödja
det dataprotokollet för att kunna kommunicera med aggregatet.
Styrkortet är hårdvarumässigt förberett för Modbus, men funktionen finns inte aktiv som standard.
Den kan aktiveras i efterhand med Modbuskompatibel fjärrkontroll som då synkroniseras med
aggregatet och möjliggör aktivering av modbusfunktionerna.
För mer info om inställning av Modbus via fjärrkontroll, se stycket: Meny ”Servicemeny” och Modbus
i Bruksanvisningen.

