Popis funkce a nastavení AMD
Popis funkce
Po zapnutí ovladače se na displeji na 2s zobrazí verze firmware, potom asi na 3s adresa ovladače a nakonec aktuální měřená
teplota.
Zápis jakékoliv hodnoty je na displeji indikován zobrazením --- , potom se asi na 3s zobrazí adresa ovladače a nakonec aktuální
měřená teplota.
Vlastnosti komunikačního protokolu:
Protokol Modbus RTU s volitelnou přenosovou rychlostí 1200 – 19200 Bd, 8 bitů, bez parity, linka RS485.
Popis datových registrů:
Pro čtení těchto registrů se používá příkaz 03 (0x03 Read Holding Registers).
0x0005 **
měřená teplota
žádaná korekce
+10 °C až
0x0006 **
0x0006 **
žádaná korekce
-5,0 °C až
0x0007 ** bit 0 (LSB) stav režimu útlum
0
nebo
0x0007 ** bit 1
stav okenního kontaktu
0
nebo
0x0007 ** bit 2
stav výstupního tranzistoru OUT
0
nebo
0x0008 **
registr tlačítek ▲,▼
0
až

+30 °C
+5,0 °C
1
1
1
2

platí jen pro AMD2x

Měření teploty:
se provádí vestavěným odporovým čidlem Pt1000. Čidlo je zabudováno v čelním panelu krytu a pomocí pohyblivého přívodu je
přes konektor spojeno s deskou elektroniky. Měřenou teplotu vyhodnocuje elektronika, která zasílá informaci po lince RS485 do
řídicího systému. Teplota je vysílána ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) násobeného konstantou 10:
0xFED4; 65236dek (-30°C)

Registr 0x0005 ** (měřená teplota):

0x0190; 400dek (40°C)

Korekce nastavené teploty:
se provádí tlačítky ▲ a ▼, umístěnými na čelním panelu krytu. Stiskem jednoho z uvedených tlačítek se na displeji zobrazí
naposledy nastavená hodnota korekce - např. 0,0 (to znamená, že nebyla nastavena žádná korekce žádané teploty).
Opětovným stiskem jednoho z tlačítek je možné nastavit novou hodnotu korekce v maximálním rozmezí ± 5,0 °C v krocích
0,1°C - např. 1,0 (to znamená, že k požadované teplotě nastavené v řídicím systému se bude přičítat 1,0 °C). Po ukončení
nastavení přejde ovladač za 5 vteřin zpět do režimu zobrazení měřené teploty.
Registr 0x0006 ** (požadovaná korekce):

0xFFCE; 65486dek (-5,0°C)

0x0032; 50dek (+5,0°C)

Nastavení žádané korekce teploty lze provést i dálkově pomocí řídicího systému přepisem registru 0x0006 ** pomocí příkazu 06
(zápis jednoho registru).
Tlačítko útlumu:
Lze využít pro rychlé přepínání režimu topení. Mikrotlačítko bez aretace je umístěno pobliž zelené LED.
Každým stisknutím tlačítka se cyklicky nastavuje hodnotu klopného obvodu z log. 0 na log. 1 a naopak – tato informace se po
lince zasílá do řídicího systému:
Registr 0x0007 **, bit 0 (stav režimu útlum):

0 = LED nesvítí

1 = LED svítí

Zapnutí útlumu je indikováno zelenou LED. Zapnutí a vypnutí signalizace útlumu lze provádět i dálkově pomocí řídicího
systému. Přepínání útlumu z nadřízeného systému se provádí příkazem 05 pro coil 0x0001** . Stav tohoto flagu se přepisuje do
registru 0x0007 **, bit 0.
Změny požadované korekce a změna režimu útlumu jsou zapisovány do paměti flash (platí i po resetu zařízení).

Vstup okenního kontaktu:
aktuální stav tohoto vstupu se dá vyčíst z registru 0x0007 **, bit 1:
Registr 0x0007 **, bit 1 (stav okenního kontaktu):

0 = vstup OKNO rozepnut
1 = vstup OKNO sepnut

Výstupní tranzistor OUT:
Spínání výstupního tranzistoru typu otevřený kolektor na svorkovnici OUT se provádí příkazem 05
pro coil 0x0003** . Stav tohoto flagu se přepisuje do registru 0x0007 **, bit 2:
Registr 0x0007 **, bit 2 (stav výst. tranzistoru):

0 = výstup OUT rozepnut
1 = výstup OUT sepnut

Registr tlačítek:
uchovává informaci o trendu vývoje teploty požadované zákazníkem. Toto lze využít u časových programů vytápění, kde po
uplynutí časového úseku není trendová hodnota konstantně přidělena jako tlačítkem útlum. Tedy při změně časového úseku
není nutné řešit testování a následné přepočty s aktuálním stavem útlumu, stačí pouze přejít na parametry příslušného
časového úseku.
** Při přenosu jsou adresy registrů a coilů indexovány od nuly, tj. registr 0x0005 se fyzicky po sběrnici
(zero based addressing).

vyšle jako 0x0004…
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Popis funkce a nastavení AMD
Registr 0x0008 ** (změna žádané teploty tlačítkem ▲ nebo▼):
0x0000; 0dek (beze změny)

0x0001; 1dek (stlačeno▲)

0x0002; 2dek (stlačeno▼)

Tato hodnota je automaticky přepisována na „0“, je-li 4x přečtena příkazem po sériové lince.
Formáty čísel datových registrů:
Měřená teplota a žádaná korekce jsou přenášeny ve formě 16-bitového čísla se znaménkem (signed integer) relativně
vynásobeného konstantou 10. Tedy např. teplota 0x00FF je 255/10 = 25,5°C, teplota 0xFFFF je –1/10 = -0,1°C. Ostatní
hodnoty jsou ve formátu unsigned integer.
** Při přenosu jsou adresy registrů indexovány od nuly, tj. registr 0x0008 se fyzicky po sběrnici vyšle
jako 0x0007… (zero based addressing).
Konfigurace ovladače pomocí programu REGMET MBSet :
Ovladač je možné konfigurovat pouze tehdy, pokud je před připojením napájecího napětí (resetem) vložen jumper J6 (povolení zápisu
konfiguračních hodnot) a jumper J7 (nastavení pevné adresy ovladače 255 a nastavení komunikační rychlosti 19200 Bd - tyto síťové
proměnné jsou vyhrazeny jen pro konfiguraci a pokud bude nastavena požadovaná adresa 255, ovladač ji automaticky změní na 254). Pokud
je vložen pouze jumper J7, je možné pracovat s pevně definovanou adresou a rychlostí bez přepisu konfiguračních parametrů.
Po spuštění programu REGMET MBSet se otevře základní okno, ve kterém je možné provést obecné nastavení programu. Nejdříve příkazem
Nastavení→Sériový přenos zvolí port, na který je připojeno komunikační rozhraní RS485.

Další možnosti nastavení:
Nastavení→Automaticky rozpoznat komponentu při startu programu – pokud je před spuštěním programu na linku připojen funkční
zařízení s vloženými jumpery J6 a J7 (nebo alespoň J7), program jej rozpozná a automaticky se otevře konfigurační okno tohoto zařízení.
Nastavení→Načíst uloženou konfiguraci při spuštění – při každém spuštění programu se nastaví parametry nastavení sériového přenosu
zvolené Nastavení→Sériový přenos.
Nastavení→Zobrazovat plovoucí nápovědu – při najetí šipkou na nějakou konfigurační hodnotu se objeví nápověda k tomuto nastavení.
Nastavení→Výběr komponenty – výběrem komponenty AMDx z rozbalovacího menu se otevře konfigurační okno zařízení.
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Popis konfiguračních hodnot (v závorce je uveden název byte příslušného registru pro možnost nastavení ovladaače pomocí jiného software
než REGMET MBSet – viz mapa X RAM) :
Zákaznické textové pole (ZD_TEXT) – určeno pro zákaznickou identifikaci ovladače (název, umístění…).
Komunikační rychlost (SK_SPD) – volba komunikační rychlosti v rozsahu 1200 ÷ 19200 Bd pro provoz ovladače na sériové lince.
Síťová adresa (SK_ADR) – volba síťové adresy v rozsahu 1 ÷ 254 pro provoz snímače na sériové lince.
Korekční posuv měřené teploty (ZD_OFF) – možnost korekce teploty (offsetu).
Načíst data – načte aktuální nastavenou konfiguraci z paměti ovladače.
Uložit data – uloží do paměti ovladače konfiguraci nastavenou v programu REGMET MBSet.
Soubor→Uložit konfiguraci – uloží konfiguraci nastavenou v konfiguračním okně jako soubor s příponou .ini.
Soubor→Načíst konfiguraci – nastaví hodnoty v konfiguračním okně podle zvoleného souboru.
Mapa X RAM (EXTENDED REGISTERS):
Rozšířené registry EXTENDED REGISTERS je možné modifikovat pouze tehdy, pokud je před připojením napájecího napětí ovladače
(resetem) vložen jumper J6 (povolení zápisu konfiguračních hodnot) a jumper J7 (nastavení pevné adresy ovladače 255 a nastavení
komunikační rychlosti 19200 Bd - tyto síťové proměnné jsou vyhrazeny jen pro konfiguraci a pokud bude nastavena požadovaná adresa 255,
ovladač ji automaticky změní na 254). Pokud je vložen pouze jumper J7, je možné pracovat s pevně definovanou adresou a rychlostí bez
nebezpečí přepisu konfiguračních parametrů.
Zápis konfigurace se provádí příkazem 16 (0x10 Preset Multiple Registers).
Změny se zapíší a konfigurace se ukončí vyjmutím jumperů J6 a J7. Pro správnou funkci už není nutný reset.
X Reg = 8 bytů, tedy 4 registry MODBUSu.

X Reg

Rozsah adres X Reg **
[hex]

[dek]

X Reg 0

0x2001 ÷ 0x2004

8193 ÷ 8196

X Reg 1
X Reg 2

0x2005 ÷ 0x2008
0x2009 ÷ 0x200C

8197 ÷ 8200
8201 ÷ 8204

Obsah X Reg
X Reg
X Reg 0

Byte 0
-

Byte 1
-

Byte 2
ZD_TEXT/0

Byte 3
ZD_TEXT/1

Byte 4
ZD_TEXT/2

Byte 5
ZD_TEXT/3

Byte 6
ZD_TEXT/4

Byte 7
ZD_TEXT/5

X Reg 1

ZD_TEXT/6

ZD_TEXT/7

ZD_TEXT/8

ZD_TEXT/9

-

-

ZD_OFF/Hi

ZD_OFF/Lo

X Reg 2

-

-

SK_ADR

SK_SPD

-

-

-

-

ZD_TEXT Zákaznické textové pole. Rozsah 10 bytů. Je určeno pro zákaznickou identifikaci ovladače.
ZD_OFF Korekční posuv měřené teploty. Rozsah je 2 byty, formát čísla signed integer relativně násobené konstantou 10. 0x0001 = 0,1°C,
0xFFFF = -0,1°C.
SK_ADR Síťová adresa ovladače. Rozsah je 1 byte. Nabývá hodnoty 0 ÷ 255, přičemž adresa 0 je vyhrazena pro broadcast a ovladač na ni
neodpovídá, adresa 255 je vyhrazena pro konfiguraci ovladače. Formát čísla je unsigned integer. Rozsah použitelných adres je
tedy 0x01 = 1 až 0xFE = 254.
SK_SPD Komunikační rychlost. Rozsah je 1 byte. Nabývá hodnoty 0 ÷ 4. Formát čísla je unsigned integer.
hodnota SK_SPD [hex] 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
hodnota SK_SPD [dek] 0
1
2
3
4
rychlost [Bd]
1200 2400 4800 9600 19200
** Při přenosu jsou adresy registrů indexovány od nuly, tj. registr 0x2001 se fyzicky po sběrnici vyšle jako 0x2000 (8193dek jako 8192dek)
… (zero based addressing).

Příklad zapojení ovladačů do systému (obr.2)

Zdroj
12 až 30Vss
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ovladač 3
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Řídící systém
adresa : 0
A
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GND
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Příklady komunikačních rámců ovladačů
Příkaz „03“ (0x03) čtení N-registrů
Master:
02 03 00 04 00 03 Crc Crc
│ │ │ │ └ └ Počet čtených registrů ( 3 registry)
│ │ └ └ Adresa počátečního čteného registru ( 0x0005** )
│ └ Příkaz ( Read Holding Registers )
└ Adresa modulu ( modul s adresou 2 )
Slave:
02 03 06 00 FF 00 0A 00 01 Crc Crc
│ │ │ └ └ └ └ └ └ Data z registru ( 0x00FF, 0x000A, 0x0001 )
│ │ └ Počet bytů ( 6 )
│ └ Příkaz (Read Holding Registers )
└ Adresa modulu ( modul s adresou 2 )
Adresa počátečního registru je 0x0005** , což je adresa registru měřené teploty, počet čtených registrů je tři. Užitečná data tedy jsou:
měřená teplota 0x00FF = 25,5°C, žádaná korekce 0x000A = +1°C, LED svítí.

Příkaz „05“ (0x05) nastavení nulovaní bitu
Master:
02 05 00 00 FF 00 Crc Crc
│ │ │ │ └ └ Kód příkazu ( 0xFF00 )
│ │ └ └ Adresa zapisovaného coilu ( 0x0001** )
│ └ Příkaz ( Force Single Coil )
└ Adresa modulu ( modul s adresou 2 )
Slave:
02 05 00 00 FF 00 Crc Crc
│ │ │ │ └ └ Kód příkazu ( 0xFF00 )
│ │ └ └Adresa zapisovaného coilu ( 0x0001** )
│ └ Příkaz (Force Single Coil )
└ Adresa modulu ( modul s adresou 2 )
Kód příkazu je „ 0xFF00 “, který rozsvítí LED. Pro deaktivaci je kód příkazu „ 0x0000 “.

Příkaz „16“ (0x10) zápis více registrů
Master:
FF 10 20 09 00 01 02 09 04 Crc Crc
│ │ │ │ │ │ │ └ └ Zapisovaná data ( 0x0904 )
│ │ │ │ │ │ └ Počet bytů ( 2 )
│ │ │ │ └ └ Počet zapisovaných registrů ( 1 )
│ │ └ └ Adresa prvního zapisovaného registru ( 0x200A** )
│ └ Příkaz ( Preset Multiple Registers )
└ Adresa modulu (modul s vloženými jumpery J6 a J7 – adresa 255 )
Slave:
FF 10 20 09 00 01 Crc Crc
│ │ │ │ └ └ Počet zapisovaných registrů ( 1 )
│ │ └ └ Adresa prvního zapisovaného registru ( 0x200A** )
│ └ Příkaz ( Preset Multiple Registers )
└ Adresa modulu (modul s vloženými jumpery J6 a J7 – adresa 255 )
Zápisem dat 0x0904 do registru 0x200A** se nastaví adresa 9 a komunikační rychlost 19 200 Bd.
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