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Modbus 
 

Voor communicatie middels het modbus-protocol is de optie “Modbus” beschikbaar. 

Verhulst is niet verantwoordelijk voor de juiste installatie / implementatie / interpretatie / 

configuratie van de modbus koppeling aan de derde 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 Type Verdyn Art.nr. SAP Levering Installatie 

Weerstand 120 Alle typen 21000040 Los Verhulst Derden 
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Installatie, RS485 aansluiting (Modbus) 

 

Bekabeling van de BMS2: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Technische specificatie 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. 

 
Afsluit weerstand: 

De netwerkkaart welke in de laatste positie van de seriële lijn geplaatst is, dient voorzien te 

worden van een afsluitweerstand. Deze afsluitweerstand heeft de volgende specificatie: 120Ω 

+/- 1% ¼W. 

 

Afsluit weerstand: 

 

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 nevenstaand figuur.  

Deze afsluitweerstand heeft de volgende 

specificatie: 120 +/- 1% ¼W. 
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Waarschuwing: Met het hanteren van de modbus aansluiting dient rekening gehouden 

te worden met het volgende: 

 

Elektrische schade kan optreden aan de elektronische componenten als gevolg van 

elektrostatische lading van de uitvoerende persoon. Passende maatregelen dienen hiervoor 

getroffen te worden: 

 

 Voorafgaande aan het hanteren van elektrische componenten of insteekkaarten dien je 

jezelf te aarden. (Waarschuwing: het niet aanraken van een component voorkomt geen 

piek, statische elektriciteit kan een piek van 10000V produceren met een boog van 1 cm); 

 Alle componenten dienen zolang mogelijk in de originele verpakking te blijven. Als het 

nodig is kun je de kaart uit de verpakking halen en in een antistatische verpakking 

plaatsen zonder de achterkant van de kaart aan te raken met je handen; 

 Voorkom absoluut het gebruik van niet antistatische plastic zakjes, polystyreen of spons; 

 Geef de kaart niet direct aan een andere uitvoerende om spanningsontlading / lading te 

voorkomen.  

Configuratie 

 

De configuratie parameters in de Verdyn voor communicatie middels het modbus protocol 

worden ingesteld in 6.0.0 (snelmenu). Parameters 9.0 t/m 9.3. 

 

Parameter 9 instellingen: 

 

 

De parameters 9.1, 9.2 en 9.3 zijn alleen zichtbaar wanneer “GBS com.” is geactiveerd.  

 

 

 

9. GBS com. (Toegangsniveau: Supervisor) 

UIT Communication middels RS485 interface gedeactiveerd 

AAN Communication middels RS485 interface geactiveerd (BASIS INSTELLING) 

Configuratie instellingen modbus protocol 

Parameter Range Default 

9.1 Protocol - MODBUS 

9.2 Adres 001 - 207 001 

9.3 Baudrate 1200 - 19200 19200 
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Modbus registers 
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