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MODUL 2020 

 

B01 alapmodul bevezető 

 
Egyszerű és gyors paraméterezés  

 

 Saját konfigurációs szoftver segítségével RS485 csatlakozást 
követően 

 
Bekötés 
 
A 24V/0V tápfeszültség a alapmodul (B01) bal felső sarkában található 
rugós sorkapcsokkal lehetséges. 
Az RS485-re a bal alsó sarokban csatlakozhatunk (2db + és 2db - 
sorkapocs). 

Az eszköz bekapcsolását követően az alapképernyőt láthatjuk. 
ENTER-t nyomva a B01 alapmodul modbus protokoll beállításai 
tekinthetjük meg: 
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Amennyiben ez nem megfelelő nekünk a csatlakozáshoz, akkor a 
következők szerint lehet módosítani. Alapképernyőhöz visszalépni a 
MODE gombbal lehet. Alapképernyőn állva nyomjuk meg hosszan (min. 
3mp) a FEL gombot, míg a következő képernyőt látjuk, a beállítások 
menüben vagyunk: 

Nyomjunk ENTER-t a továbblépéshez, ekkor megjelenik az első elem 
beállítása: 

Itt a LE/FÖL gombokkal állíthatjuk be az alapmodul állomás számát. 
Következő elemre lépéshez ENTER: 

Beállítás módosítása LE/FÖL. Következő elemre lépéshez ENTER: 

További beállítások még elérhetőek az ENTER-rel, körmenüben halad 
tovább. A beállítások menüből való kilépéshez nyomjuk MODE-t. 
 
A beállított modbus protokoll szerint mostmár megkezdhetjük a PC-hez 
való csatlakoztatást (pl. RS485 - USB konverter segítségével). Az 
eszközkezelőben ellenőrizzük mely Port: COM ? szám alatt találta meg 
gépünk a konvertert. 
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Töltsük le a konfigurációs szoftvert (jelen segédlet linkje fölötti sorban 
megtalálható: https://mullerautomatikashop.hu/EAP-MODUL2020-5700-B01-Modbus-RTU). 
Csomagoljuk ki a tömörített állományt (nem igény telepítést a szoftver, 
kicsomagolás után rögtön futtatható). Indítsuk el az ModularSystem.exe-
t. 
Az alapmodulhoz való csatlakozás beállításhoz menüsorban SETUP, 

majd COMMUNICATION CONFIG. 
Modbus RTU csatlakozást válasszuk (természetesen, amennyiben 
gateway mögött van már az egység úgy Modbus TCP-t válasszuk). 
Töltsük ki az állomás számot, a COM port számát és a modbus protokoll 
paramétereit., majd APPLY. 

Csatlakozáshoz nyomjunk CONNECT-t. 
Sikeres csatlakozást követően megjelennek az alapmodul és a 
csatlakoztatott bővítőmodulok adatai: 

Ettől a ponttól kezdve a modulok beállításának módja a B02-es 
alapmodul weblapjával megegyező módon történik. 
A beállítások megtételét követően nyomjunk DISCONNECT-et. 
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A regisztercímek rendszere a Modulban 

 

Minden regiszter (a fejegység sajátjai ÉS bővítő moduloké is) a 
fejegységen keresztül érhető el. A címtartományok modulok szerint: 

Fejegység 

0… 

1. bővítő 

100… 

2. bővítő 

200… 

...... 

….. 

n. bővítő 

n*100… 

 

A címek elhelyezése egységen belül az I/O típusa szerint (IR=Input 
Register, HR=Holding Register): 

 DI – digitális bemenetek: IR xx2 (vagy másképp n*100+2) 
megfelelő bitjei. Megfelelő bit jelenti: 1-es bemenet a legkisebb 
helyi értékű bit, azaz a 0. bit, pl. 7-es bemenet  6. bit. 

o Példa: a fejegységben IR2 regisztercímen érthetjük el 
(megfelelő biteken), vagy amennyiben a 3. bővítő modul 
tartalmaz digitális bemeneteket, azok már az IR302 
regisztercímen találhatóak (megfelelő biteken). 

 DO – digitális kimenetek (relé vagy OC/PWM): HR xx0 megfelelő 
bitjei 

o Példa: tegyük fel, hogy a 2. bővítő modulunk rendelkezik 
digitális kimenetekkel, ekkor ezek a HR200 cím megfelelő 
bitjeivel érhetőek el (írható, olvasható regiszter) 

 AI – analóg bemenetek: IR xx4, xx5, xx6… (folytatódik az adott 
modul I/O pontjainak megfelelő mennyiségben) (XI – univerzális 
analóg bemenetek is természetesen ezen az elven működnek) 

o Példa: az első bővítő modul (pl. legyen XI képes modul) 2. 
bemenetére szeretnénk egy Pt1000-es hőmérőt kötni. Az 
IR105-ös címen találjuk meg a mért hőmérsékletet, de (!) 
figyeljünk oda, hogy előbb a webes felületen állítsuk a 
szóban forgó bemenet típusát Pt1000-re, különben helytelen 
érték adódik. 

 AO – analóg kimenetek: HR xx1, xx2, xx3… (folytatódik az adott 
modul I/O pontjainak megfelelő mennyiségben) 

o Példa: a 4. bővítő modul helyén egy E8AO-U áll, ennek a 4-
es kimenetén 3.3V-ot akarunk adni. Írjunk a HR404-es 
regiszterbe decimálisan 3300-at, mivel [mV]-ban kell 
megadni. 
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Az egyes modulok I/O regisztereinek és további beállításokhoz tartozó 
regiszterek címe táblázatosan a német nyelvű leírásban: 

https://mullerautomatikashop.hu/shop_ordered/2570/pic/EAP-
ELECTRIC/MODUL2020.pdf 
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