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Modbuskoppeling Verdyn - Priva 
 
Dit document dient alleen als hulpmiddel voor de Priva engineer. Hierin wordt 
beschreven hoe dat een modbuskoppeling tot stand kan worden gebracht tussen een 
Priva regelaar en de Verdyn. 
OC Verhulst is niet verantwoordelijk voor de juiste installatie / implementatie / 
interpretatie / configuratie van de modbus koppeling aan de Priva zijde en garandeert 
alleen de werking van de modbus koppeling volgens onderstaande specificatie tot en 
met de stekker op de RS485 interface. 

Specificatie 
 
De Verdyn regelaar functioneert als “Modbus-Slave”. 
De communicatie is gebaseerd op RTU modus, via RS485. 
De hoofdparameters zijn: 
Communicatie modus: RTU; 
Communicatie type:  RS485 standard; 
    Asynchronous; 
    1 start; 
    8 data; 
    1/2 stop (1 default); 
    no/even/odd; 
    parity (none default); 
    Baudrate: 1200,2400,4800,9600,19200 (19200 default); 
 
Het modbus protocol wordt beschreven in het volgende document: 
 
Modbus Protocol Reference Guide 
PI–MBUS–300 Rev. J 
Modicon, Inc., Industrial Automation Systems 
One High Street 
North Andover, Massachusetts 01845     

Hardware 
 
Omschrijving van de benodigde hardware: 
 
Omschrijving Uitvoering 
Priva regelaar Type regelaar met modbus mogelijkheid en licenties 
Verdyn Verdyn inclusief de optie “Modbus”, zie bijbehorend document. 
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Bekabeling Modbus koppeling Verdyn - Priva 
 
De verbinding van de Priva regelaar met het netwerk wordt gemaakt door middel van 
een stekker welke geplaatst wordt op de RS485 com-poorten van de Priva regelaar. 
De nummering van de pins van de stekker, zie hiervoor onderstaand figuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verbinding van de Verdyn regelaar met het netwerk wordt gemaakt door middel 
van een stekker welke geplaatst wordt op de RS485 insteekkaart in de Verdyn 
regelaar. De nummering van de pins van de stekker, zie hiervoor onderstaand figuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De bus dient aan de Priva zijde aangesloten te worden op één van de RS485 com-
poorten. In de opstelling welke wij getest hebben werd de klem met aanduiding A (zie 
fig.1) aangesloten op klem 2 (Rx+/Tx+) van de Verdyn (zie fig.2). Klem met 
aanduiding B (zie fig.1) werd aangesloten op klem 3 *Rx-/Tx-) van de Verdyn (zie 
fig.2). De shield wordt aangesloten op de GND klem van de stekker op de Verdyn 
regelaar. 
 
De netwerkkaart welke in de laatste positie van de seriële lijn geplaatst is, dient 
voorzien te worden van een afsluitweerstand. Deze dient geplaatst te worden op 
klemmen 2 en 3 van de stekker zoals aangegeven in onderstaand figuur.  
Deze afsluitweerstand heeft de volgende specificatie: 120Ω +/- 1% ¼W en wordt 
meegeleverd met de optie “Modbus” (zie bijbehorende documentatie). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Voorbeeld Priva regelaar 

Fig.2 RS485 aansluiting Verdyn 

Fig.3 Afsluitweerstand 
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Technische specificaties kabel: 
 
Kabel type (mm2): 
 
-gebruik een AWG20/22 tweedraads twisted shielded kabel 
-range min. 0.2 tot max 2.5 mm2 
 
OPM.: De stuurstroom-/signaalkabels dienen te worden voorzien van trekontlasting. 

 

Configuratie / Instellingen Verdyn 
 
De configuratie parameters in de Verdyn voor communicatie middels het modbus 
protocol worden ingesteld in 6.0.0 (snelmenu). Parameters 9.1 t/m 9.3. 
 
Parameter instellingen: 

 

  

Configuratie / Instellingen Priva 
 
In priva te engineren als “standaard” modbus koppeling. Modbus Master kiezen. 
Vervolgens in “wijzig module” de diverse koppelingen maken door nieuw een 
“element” toe te voegen met daarin de diverse modbus waardes. 
Voor koppeling met de Verdyn wordt de volgende adressering gebruikt: 
 
03 - Read output registers:  voor het lezen van een analoge waarde of een 
integer 
06 - Preset single register:  voor het schrijven van een analoge waarde of een 
integer 
01 - Read output status:  voor het lezen van een bit (status) waarde (0 / 1) 
05 - Force single coil:  voor het schrijven van een bit (status) waarde (0 / 
1) 
 
De registeradressen (laatste kolom in de modbus adressen lijst) in de Verdyn zijn 1 
op 1 over te nemen, deze adressen zijn te vinden in het bijbehorend document bij de 
optie “Modbus”. 
Kies eventueel een eenheid en overdrachtfactor (omrekeneenheid). 

Configuratie instellingen modbus protocol 
Parameter Range Default 
9.1 Protocol - MODBUS 
9.2 Adres 001 - 207 001 
9.3 Baudrate 1200 - 

19200 
19200 

Fig.4 Weergave display 
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Meer informatie over de adressering is te vinden in het document met de volgende 
specificatie: 
 
Modbus Protocol Reference Guide 
PI–MBUS–300 Rev. J 
Modicon, Inc., Industrial Automation Systems 
One High Street 
North Andover, Massachusetts 01845PI–MBUS–300 Rev. J 
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Eigenschappen van het modbus netwerk dienen te worden ingesteld in 
engineeringsveld “datanet” in Tcselect. Deze eigenschappen worden ingesteld nadat 
de module “Modbus” geengineerd is. 
 
• koppeling op juiste com-poort plaatsen 
• Communicatie: 

- Baudrate: 19200 
- Pariteit: NONE 
- Databits: 8 
- Stopbits: 1 

• Timing 
- Time out : 10 
- Herhalingen: 3 
- Heartbeat: 300 

• Frame 
- Interval: 2 
- Datablok: 50 

• Data 
- Register (MSB) en Register+1 (LSB) 

• Adres = adres van de Verdyn (Default: 1). 
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