
SLS-500-MBUS-MODBUS átalakító

Magyar nyelvű használati utasítás

1



Tartalomjegyzék
Paraméterek.....................................................................................................................................3
Csatlakozási pontok ........................................................................................................................4
Csatlakozási példák..........................................................................................................................5
Konfigurációs program ...................................................................................................................6
Gyors áttekintő.................................................................................................................................6
Menüpontok.....................................................................................................................................7

File (fájl) menü............................................................................................................................7
Converter (konverter) menü........................................................................................................8
Configuration (beállítás) menü...................................................................................................9

Csatlakozási paraméterek beállítása..............................................................................................11
Kommunikációs paraméterek beállítása........................................................................................11

Modbus beállítások...................................................................................................................11
Meter Bus beállítások................................................................................................................11

A cím-összerendelési táblázat........................................................................................................12
Státusz-sor......................................................................................................................................14

2



Az SLS-500-MBUS átalakító MBUS vonalára maximálisan nyolc mérőműszer csatlakoztatható, a 
kiolvasás gyakoriságát, valamint a kommunikációs paramétereket egy díjmentes PC alapú 
konfigurációs programban lehet meghatározni. 

Paraméterek
• Meter-Bus (MBUS) port, maximálisan 8 eszköz csatlakoztatásához

• Meter-Bus (MBUS) interfész: 300 ~ 38 400 bps átviteli sebesség, 8 adat bit, even (páros) 
paritás, 1 stop bit 

• MBUS-MODBUS interfész galvanikusan leválasztva 

• MODBUS interfész: RS232 vagy RS485, 9600 ~ 57 600 bps átviteli sebesség, 8 adatbit, 
nincs paritás, 1 stop bit

• MODBUS cím és a lekérdezési intervallum állítható

• Maximálisan 100 MBUS paraméter lekérdezésére alkalmas

• 4 különböző adatformátum MODBUS kommunikációhoz

• Tápfeszültség: 24 VDC, fogyasztás 1VA

• Működési hőmérséklet: -40 ~ 80 °C

• Működési páratartalom: 10 ~ 90  %, lecsapódás nélkül

• IP20 védelem

• Gyári beállítások

◦ Modbus cím: 255

◦ Modbus átviteli sebesség: 19 200 bps

◦ M-Bus átviteli sebesség: 300 bps

Elérhető típusok

• SLS-500-MBUS-MODBUS-RS232: RS232 interfésszel

• SLS-500-MBUS-MODBUS-RS485: RS485 interfésszel
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Csatlakozási pontok 

RS-232 interfésszel RS-485 interfésszel

SLS-500-MBUS-MODBUS
RS232

SLS-500-MBUS-MODBUS
RS485

A Tápfeszültség
L+ : +24Vdc

M- : GND
B RS-232 Modbus interfész

Rx: adat fogadás
Tx: adat küldés

RS-485 Modbus interfész
A: pozitív adatvonal
B: negatív adatvonal

C Meter-Bus interfész
Mbus+, Mbus - 

D Státusz visszajelző LED
E Mbus interfész tápfeszültség visszajelző
F Tx: adatküldés visszajelzése az Mbus vonalon
G Rx: adatfogadás visszajelzése az Mbus vonalon
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Csatlakozási példák

SLS-500-MBUS-MODBUS-RS232 esetén

SLS-500-MBUS-MODBUS-RS485 esetén
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Konfigurációs program 
A Hiquel-Mbus-Modbus program elindítását követően a következő képernyő jelenik meg:

A Felső menüsor
B Kommunikációs beállítások, Modbus
C Kommunikációs beállítások, Mbus
D Cím összerendelés táblázat
E Státusz sor 

Gyors áttekintő

Első lépésben csatlakozni kell az átalakítóhoz, RS232 vagy RS485 vonalon, attól függően, hogy 
milyen interfésszel rendelkezik az átalakító. A kommunikációs paraméterek a fenti ábrán jelölt „B” 
részben adhatók meg. A felső menüsor („A”) Converter – Connect pontjában kezdeményezhető a 
csatlakozás. Amennyiben a csatlakozás nem sikeres, ellenőrizze a kommunikációs vonalat és a 
beállított paramétereket. Sikeres csatlakozást követően a „D” táblázatban kell megadni, hogy 
melyik Mbus című eszközről, milyen regiszterek kerüljenek kiolvasásra. A Modbus címet a 
program automatikusan hozzárendeli, csupán az adat formátumát kell megadni. Az összes cím 
megadását követően a konfiguráció letölthető az átalakítóba a felső menü („A”) Converter – Write 
configuration parancsával. A sikeres letöltést követően újraindítás szükséges, melyet a Converter – 
Restart paranccsal lehet elvégezni. 

6



Menüpontok

File (fájl) menü

New (új)

Új beállítás, az éppen aktuális, a képernyőn látható beállítások, ha előzőleg nem kerültek 
elmentésre, elvesznek, üres konfigurációs lap nyílik meg. 

Open... (megnyitás)

Előzőleg már mentett konfigurációs állományok megnyitása, a képernyőn látható beállítások, ha 
előzőleg nem kerültek elmentésre, elvesznek.

Save... (mentés)

Az aktuális beállítások mentése a megnyitott állományba. Amennyiben nincs megnyitott fájl, akkor 
egy párbeszédpanel jelenik meg, ahol megadható a beállítás neve. 

Save as... (mentés másként)

Az aktuális beállítások mentése egy új állományba, úgy, hogy az előzőleg megnyitott állomány 
tartalma nem változik. 

Exit (kilépés)

A program használatának befejezése. 
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Converter (konverter) menü

Connect (csatlakozás)

Kapcsolódás az átalakítóhoz, a megadott Modbus kommunikációs beállítások használatával. 
Ameddig a kapcsolódás nem sikerül, a további menüpontok nem lesz elérhetőek. Amennyiben a 
Modbus kommunikációs paramétereknél a „Read Configuration on Connect” opció ki volt 
választva, akkor a sikeres csatlakozást követően az átalakítóban található konfiguráció kiolvasásra 
kerül. Erre azért lehet szükség, hogy az esetlegesen már elkészített konfiguráció ne kerüljön 
felülírásra. 

Disconnect (kapcsolat bontása)

Az éppen aktuális kapcsolat bontása, a megnyitott COM port bezárása. A kapcsolat bontását 
követően újra módosíthatóak lesznek a Modbus kommunikációs paraméterek. 

Restart (újraindítás)

Átalakító újraindítása, ezt követően válik aktívvá a konfiguráció, amennyiben előtte letöltésre 
került. 

Read configuration (konfiguráció kiolvasása)

Az átalakítóba előzőleg letöltött beállítások kiolvasása, és megjelenítése a képernyőn. Az éppen 
képernyőn levő beállítás felülírásra kerül. 

Write configuration (konfiguráció letöltése)

A képernyőn látható beállítás letöltése az átalakítóba, a letöltést követően szükséges az átalakító 
újraindítása, programból vagy tápfeszültség elvételével. 

Read register (regiszterek olvasása)
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Az átalakítóba letöltött konfiguráció alapján a megadott Mbus regiszterek olvasása. Így 
letesztelhető a konfiguráció helyessége. A megadott Mbus regiszterekhez tartozó értékek a táblázat 
„Value” oszlopában jelennek meg. A kiolvasott értékek nem frissülnek automatikusan. 

Configuration (beállítás) menü

A Configuration menü akkor lesz elérhető, ha a cím-összerendelési táblázatot szerkeszti. 

Countermanager (Mbus könyvtár)

Számos, kipróbált Mbus eszköz címkiosztása 

Delete (Törlés)

A táblázatban éppen kijelölt elem törlése

Delete Row (sor törlés)

Az éppen kijelölt sor törlése a táblázatból. 

Copy Row (sor másolás)

Az éppen kijelölt sor másolása a vágólapra. 

Paste Row (sor beillesztése)

Előzőleg vágólapra másolt sor beillesztése. 

Replace (csere)

A kijelölt oszlopban egy megadott érték cserélése egy másik megadott értékre. Lehetséges a csere 
elvégzése egyesével, vagy cserélhető az összes elem akár egyszerre is. 
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Countermanager (műszer adatbázis)

Az átalakítóval már használt Mbus eszközök címkiosztása. A program az adatbázist folyamatosan 
frissíti a www.hiquel.com webhelyről. 

A fenti képen a bal oldali részen láthatók a műszerek gyártójuk szerint csoportosítva. Egy konkrét 
típust kiválasztva a képernyő jobb oldalán megjelennek annak az elérhető paraméterei. Az első 
paraméter a „Valueindex” az Mbus eszköz regisztercíme, a második oszlop tartalmazza a 
regisztertartalom szöveges leírását, mely a paraméter azonosításában segít. 

A kiválasztott műszer használata előtt meg kell adni az M-Bus címét, melyet a képernyő alján 
található legördülő listából kell kiválasztani. Ezt követően az Insert gomb megnyomásával a 
kiválasztott eszköz beilleszthető a  cím-összerendelési táblázatba. A táblázatba a paraméterek az 
éppen kijelölt sor után kerülnek beillesztésre, és a következő sorokban levő értékek felülírásra 
kerülnek. Így több műszer beállítása is egyszerűen beilleszthető a táblázatba. 

10

http://www.hiquel.com/


Csatlakozási paraméterek beállítása

A csatlakozáshoz szükséges kommunikációs paraméterek beállítása a főképernyőn a képernyő felső 
részén végezhető el. A Com-Port legördülő menüből ki kell választani a PC COM portját, ahova az 
átalakító csatlakozik, a Modbus-Address mezőben a az eszköz Modbus címét, A Baudrate mezőben 
pedig az átviteli sebességet kell megadni. Az M-Bus Modbus átalakító 255 Modbus címmel kerül 
leszállításra. 

A „Read Configuration when connecting” opció bekapcsolásakor a csatlakozást követően az 
átalakító beállítása kiolvasásra kerül, a képernyőn levő beállításokat felülírva. 

Kommunikációs paraméterek beállítása

A kommunikációs paraméterek beállítása két részre bontható, a Modbus Configuration a Modbus 
kommunikációra vonatkozik a Meter Bus Configuration pedig az Mbus interfészre. 

Modbus beállítások

Baud Rate (adatátviteli sebesség)

A Modbus interfész adatátviteli sebessége állítható be 9600 és 57600 bit/ másodperc közötti értékre. 

Bus Address (buszcím)

Az átalakító Modbus címének megadása. Amennyiben több átalakító csatlakozik ugyanarra az RS-
484 buszra, mindegyiknek egyedi címmel kell rendelkeznie. A cím 1-255 között választható. 

Meter Bus beállítások

Baud Rate (adatátviteli sebesség)

Az M-bus interfész adatátviteli sebessége állítható be 300 és 38400 bit/ másodperc közötti értékre.

Query pause (lekérdezési intervallum)

A paraméterrel megadható a teljes lekérdezési ciklus ismétlési ideje, másodpercben, 0 és 65535 
közötti érték adható meg. 
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A cím-összerendelési táblázat

A fenti képen látható táblázatban maximálisan 100 különböző adatpont adható meg, melyek 
maximálisan 8 M-Bus eszközből olvashatók ki. A táblázatban található oszlopok jelentése a 
következő: 

Nr (sorszám)

Az adatpont sorszáma, értéke nem változtatható, legnagyobb értéke 100 lehet. 

Mbus address (Mbus cím)

A mérőműszer M-Bus címe, értéke 0 és 255 között adható meg, 

Value index (Mbus regiszter cím)

Az előzőleg megadott Mbus című eszköz egy-egy regisztere határozható meg egy-egy sorban.

Exponent (hatványkitevő)

Használatával 10 egész számú hatványaira emelhető a beolvasott érték. Például ha a kiolvasott érték 
mértékegysége Wh, akkor 0 kitevő választása esetén a Modbus oldalon is Wh mértékegységben 
jelenik meg az érték. Amennyiben a kitevő 3 az érték kWh mértékben jelenik meg, -3 esetén pedig 
mWh lesz. 
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Data format (adatformátum)

Minden egyes M-Bus eszközből kiolvasott érték a Modbus kommunikációban négy különböző 
formátumban jeleníthető meg, a kívánt formátum 0, 1, 2, 3 szám megadásával választható ki. 

• 0: 16 bites egész szám 

• 1: 32 bites egész szám

• 2: 32 bites lebegőpontos szám (IEEE szerint)

• 3: 32 bites lebegőpontos szám, invertált (IEEE szerint)

Holding register (Modbus regiszter)

Az Mbus regiszterhez rendelt Modbus kezdőcím, az összerendelés automatikus. A 16 bites adatok 
egy regiszterben kerülnek eltárolásra, a 32 bitesek pedig kettőben. 

Value (Érték)

Amennyiben sikeresen csatlakozott az adatgyűjtőhöz, és a felső menüsor Converter – Read Register 
parancsát választja, és a konfiguráció is helyes, akkor az M-Bus regisztertartalomhoz tartozó érték 
megjelenik az oszlopban. Az érték nem frissül automatikusan, amennyiben frissíteni szeretné az 
értéket újra ki kell adni a parancsot a felső menüsorból. 
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Státusz-sor
A program státusz sora a képernyő legalján található

• A: az előző művelet sikeres vagy sikertelen végrehajtásról visszajelzés

• B: sikeres csatlakozás esetén az átalakítóban levő program verziószáma jelenik meg

• C: sikeres csatlakozást követően az átalakító állapot visszajelzése, a következő állapotok 
lehetségesek

◦ No Error (nincs hiba) : normál működés, az átalakító beállítása megfelelő, és az Mbus 
eszközökből is sikeres a kiolvasás

◦ No configuration (nincs konfiguráció) : az átalakító utolsó bekapcsolásakor nem volt 
beállítva

◦ Configuration error (konfigurációs hiba): hibásan megadott beállítás a cím-
összerendelési táblázatban. Ellenőrizze a beállítást. 

◦ System error (rendszerhiba): átalakító meghibásodott

• D: M-Bus eszközök állapota. Minden egyes M-Bus eszköz, mely a buszra csatlakozik, 
különböző állapotokat vehet fel. A Státusz soron maximálisan 8 eszköz állapota jeleníthető 
meg. A kis négyzetben levő szám a M-Bus eszköz címe, amennyiben a megjelenő szám 
nagyobb, mint 250, akkor nincs eszköz konfigurálva. 

Nincs kapcsolat az átalakítóval

Nincs konfigurált eszköz az adott pozícióban

Az eszköz konfigurált, de az inicializálás egyenlőre sikertelen

Az eszköz konfigurált, sikeresen inicializált, értékek olvasása folyamatban
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