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Typ / numer katalogowy
CoRe01

1400-9670
1400-9867

DataMod 11
1400-8801

Typ urz¹dzenia uniwersalny
modu³ magistrali

obiektowej

konwerter
M-Bus/Modbus

modem
wielofunkcyjny

Rozdzielacz: podzia³ sygna³u na RS-232 i RS-485 •

Konwerter sygna³u: przekszta³canie sygna³u RS-232 na sygna³ RS 485 •

Wzmacniacz: wzmacnianie sygna³ów RS-485 •

Przekszta³canie systemu 4-przewodowego na 2-przewodowy •

Zastosowanie w sieci 2-przewodowej (RS-485) • •

Zastosowanie w sieci 4-przewodowej (RS-485) • •

Zintegrowane przy³¹cze magistrali obiektowej (200 W) • •

Nadzorowanie czasu transmisji do jednostki steruj¹cej •

Zintegrowany konwerter interfejsu RS-232 na interfejs RS-485 (2-przewodowy)

Po³¹czenie z urz¹dzeniem obiektowym poprzez modem •

Analogowy przewód telefoniczny •

Wysy³anie SMS-ów •

Magistrala modemowa TCP

Magistrala licznikowa •

Pod³¹czenie portów szeregowych (RS-232, TTL, RS-422/485) do sieci TCP/IP

Ochrona przepiêciowa interfejsu RS-485 z jednym gniazdem RJ12 lub RJ45

Ochrona przepiêciowa interfejsu RS-485 z dwoma gniazdami RJ12

Napiêcie robocze 230 V AC/zasilacz • •

Napiêcie robocze 5 V DC (zasilanie z regulatora) •

Monta¿ na œcianie

Monta¿ na szynie monta¿owej • • •

Wyposa¿enie dodatkowe: rozga³êŸnik magistrali pojedynczy (1 x RJ12)

Wyposa¿enie dodatkowe: rozga³êŸnik magistrali poczwórny (4 x RJ12)

Dodatkowe informacje zob. TV-SK 6374 – TV-SK 6324
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1402-0701
1400-7140 SA 1000

1400-9898
SA 5000

1400-9868
SAC055

1400-9771
1402-0056

konwerter
Modbus-GPRS

rozga³êŸnik magistrali
poczwórny

ochrona przepiêciowa
konwerter

Modbus RTU/TCP

• • • •

•

• •

•

•

• •

•

• •

• •

•

• •

•

• • • • • •

•

TV-SK 10052 T 5409 T 5409 TV-SK 6395 TV-SK 6388 TV-SK 9949



Uniwersalny modu³ magistrali obiektowej
CoRe01 1400-9670

Urz¹dzenie mo¿e byæ stosowane jako konwerter
(RS-232/RS-485) lub jako wzmacniacz dla magistrali wykorzy-
stuj¹cych standard RS-485 (2-/4-przewodowy).

Zewnêtrzne prze³¹czniki suwakowe umo¿liwiaj¹ wybór trybu
pracy, prêdkoœci transmisji, zakoñczenia pêtli i zasilania sieci.

W przypadku systemu 2-przewodowego nie jest konieczne za-
chowanie okreœlonej polaryzacji ¿y³, o ile nie jest to te¿ wymaga-
ne dla innych urz¹dzeñ pod³¹czonych do magistrali.

W stosunku do znajduj¹cych siê pomiêdzy nimi elementami do
przetwarzania sygna³u (mikroprocesory) interfejsy s¹ bezpoten-
cja³owe. Interfejsy nie musz¹ pracowaæ w tym samym trybie. Jeden
interfejs mo¿e np. pracowaæ jako urz¹dzenie 2-przewodowe z
prêdkoœci¹ 19200 Baud, drugi jako urz¹dzenie 4-przewodowe z
prêdkoœci¹ 9600 Baud. Kilka pod³¹czonych dalej wzmacniaczy
nie powoduje zwiêkszenia „zapêtlenia“ rodzaju sygna³u.

Mechanizm ochronny (nadzorowanie czasu transmisji) zapobie-
ga trwa³emu zablokowaniu przewodu magistrali obiektowej.

Modem wielofunkcyjny DataMod 10 1400-8801

Modem wielofunkcyjny umo¿liwia przesy³anie danych za po-
œrednictwem publicznych sieci telefonicznych pomiêdzy odda-
lon¹ nadrzêdn¹ jednostk¹ steruj¹c¹ i regulatorami serii
TROVIS 5500. Za pomoc¹ wbudowanego rozdzielacza sygna³u
mo¿na komunikowaæ siê w ramach jednego po³¹czenia telefo-
nicznego bez poœrednictwa komputera z kilkoma regulatorami.

Modem wielofunkcyjny posiada trzy interfejsy (RS-232, TTL
i RS-485). Je¿eli regulator jest wyposa¿ony w tak¹ funkcjê, to
mo¿liwe jest wysy³anie na telefon komórkowy komunikatów
o b³êdach w formie SMS-ów.

Wyposa¿enie dodatkowe

Przejœciówka USB-RS232 8812-2001

Kabel komunikacyjny 1400-7419

• oko³o 1,5 m

• 9-pinowy wtyk SUB-D i wtyk do pod³¹czenia do gniazda RJ-12

Kabel programowania 1400-7620

• oko³o 1,5 m

• 9-pinowy wtyk SUB-D i wtyk do pod³¹czenia do gniazda RJ-45

Rozga³êŸnik magistrali poczwórny 1400-7140
• przeznaczony do monta¿u na szynie
• cztery gniazda RJ12
Kabel po³¹czeniowy magistrali RJ12/RJ12

• wtyk/wtyk
• 0,8 m 8801-2804

• 1,6 m 8801-2805

• 3 m 8801-2806
Konwerter kablowy RS-232/RS-485
(4-przewodowy) 1400-7308

• d³ugoœæ: 1,5 m

Konwerter kablowy RS-232/RS-485
(2-przewodowy) 1400-8800

• d³ugoœæ: 1,5 m
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Uniwersalny modu³ magistrali obiektowej CoRe01

Interfejsy dolny interfejs Po³¹czenie w kierunku modu³u „master“ (stacja steruj¹ca)

– konfiguracja interfejsu RS-232 lub RS-485 (2-/4-przewodowy) za pomoc¹
prze³¹cznika

– RS-232: pod³¹czenie do komputera za poœrednictwem przystawki
1400-7620 firmy SAMSON

– mo¿liwoœæ zastosowania gniazda RJ45 lub zacisków œrubowych

górny interfejs Po³¹czenie w kierunku modu³u „slave“ (dalsza czêœæ magistrali, regulator)

– konfiguracja RS-485 (2-/4-przewodowy) za pomoc¹ prze³¹cznika

– mo¿liwoœæ zastosowania gniazda RJ11 i/lub zacisków œrubowych

Prêdkoœæ transmisji 9600 bit/s, 19200 bit/s

Zasilanie 165 do 250 V, 48 do 62 Hz z zacisków œrubowych (montowanych na wtyk)

Zaciski przekrój przewodu maks 2,5 mm2 lub 2 x 1,0 mm2

Diody LED
tryb pracy, praca w systemie 2-przewodowym, wysy³anie i odbiór danych (do regu-
latora i systemu sterowania budynkiem), aktywnoœæ sterownika RS-485, tryb bezpo-
œredni

Zgodnoœæ elektro-
magnetyczna

odpornoœæ na zak³ócenia zgodnie z norm¹ EN 61000-6-2

wysy³anie sygna³ów zak³ócaj¹cych zgodnie z norm¹ EN 61000-6-3

Temperatura otoczenia od 0°C do 50°C

Obudowa obudowa z tworzywa sztucznego PA6

Wymiary szer. x wys. x g³. oko³o 67 x 43 x 25 mm

Monta¿ na szynie monta¿owej 35 mm zgodnie z norm¹ DIN EN 50022



Komunikacja

Za poœrednictwem magistrali RS 485 mo¿na prowadziæ komu-
nikacjê miêdzy ró¿nymi elementami sterowanego centralnie
systemu wykonanego w jednym z poni¿szych wariantów: sys-
tem czteroprzewodowy i system dwuprzewodowy.

System dwuprzewodowy ma dwa dwukierunkowe przewody
transmisji danych dla realizacji funkcji „przesy³anie danych”
i „odbieranie danych”.

System czteroprzewodowy ma cztery jednokierunkowe przewody
transmisji danych, z których dwa s³u¿¹ do “przesy³u danych (TD
Transmit Data)” i dwa do “odbioru danych (RD Receive Data)”.

Monta¿ (zob. te¿ nastêpne strony)

Do komputera nale¿y w pierwszej kolejnoœci pod³¹czyæ kon-
werter przekszta³caj¹cy sygna³ RS-232-C komputera na sygna³
magistrali odpowiedni dla poziomu RS-485. Je¿eli ca³kowita
d³ugoœæ przewodu przekracza 1200 m lub je¿eli do magistrali
pod³¹czonych zosta³o wiêcej ni¿ 32 u¿ytkowników, nale¿y za-
stosowaæ wzmacniacz. Zaleca siê nie stosowaæ wiêcej ni¿ piêæ
wzmacniaczy po³¹czonych szeregowo. Przewody magistrali
komunikacyjnej powinny byæ rozga³êziane w miarê mo¿liwoœci
bezpoœrednio przy urz¹dzeniu lub rozga³êŸniku. Je¿eli nie jest
to mo¿liwe, nale¿y zamontowaæ wzmacniacz. Na pocz¹tku i
na koñcu ka¿dego odcinka przewodu nale¿y zamontowaæ ter-
minator linii, aby odprowadziæ napiêcia zak³ócaj¹ce.

Ochrona odgromowa i przepiêciowa

Podczas monta¿u nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ stosownych
norm i przepisów dotycz¹cych ochrony odgromowej i przepiê-
ciowej. Przewody s³u¿¹ce do przesy³ania danych pomiêdzy
budynkami nale¿y z zasady zabezpieczyæ przed wy³adowa-
niami atmosferycznymi i przepiêciami. Ponadto nale¿y pamiê-
taæ o odpowiednim wyrównaniu potencja³ów. Do ochrony
przewodów przeznaczonych do transmisji danych zaleca siê
stosowanie nastêpuj¹cych modu³ów:

• ochrona przepiêciowa SA 1000, SA 5000, SAC055 lub
Blitzductorã XT typu BXT ML2 BE S 5 lub BXT ML4 BE5, firmy
Dehn lub urz¹dzenie o porównywalnych parametrach tech-
nicznych

• magistrala M-Bus: Blitzductorã XT typu BXT ML2 BDS 48 lub
BXT ML4 BD 48, firmy Dehn lub urz¹dzenie o porównywalnych
parametrach technicznych

• sieæ 230 Vz: DEHNguardã S typu DGS 275 firmy Dehn lub
urz¹dzenie o porównywalnych parametrach technicznych

Wiêcej informacji zawiera karta TV-SK 6364.

Monta¿ przewodu magistrali i ekranu

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na sposób monta¿u prze-
wodów magistrali komunikacyjnej, tak aby wykluczyæ zak³óce-
nia zewnêtrzne.

• Prawid³owe wykonanie ekranu przewodu magistrali komuni-
kacyjnej (ekran musi byæ pod³¹czony obustronnie przy za-
pewnieniu du¿ej powierzchni styku)

• Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce z magistral¹ komunikacyjn¹
nale¿y ³¹czyæ jak najkrótsza drog¹.

• Ró¿nice potencja³ów nale¿y zredukowaæ za pomoc¹ dosta-
tecznego wyrównania potencja³ów. W przeciwnym razie
przez ekran mog¹ przep³ywaæ pr¹dy wyrównawcze!
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Rys. 1 · Ochrona przepięciowa

1 szyna monta¿owa

2 regulator ciep³owniczy
TROVIS 5500

3 Blitzductorâ XT
typ XT ML2 BE S 5 lub
typ BXT ML4 BE 5

4 uziemienie ochronne
kabla magistrali komuni-
kacyjnej RS 485



Protokó³ magistrali

Urz¹dzenia firmy SAMSON serii TROVIS 5500, trovis 6400 i trovis 6600 prowadz¹ komunikacjê za pomoc¹ protoko³u
Modbus RTU.
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Opis protoko³u Modbus

Specyfikacja MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPEZIFICATION V1.1a

Nazwa protoko³u Modbus

Format protoko³u RTU (Remote Terminal Unit)

Zasada pracy protoko³u Master-Slave

Maks. d³ugoœæ jednostki danych 2 Byte

Maks. d³ugoœæ bloku 256 Byte

Zabezpieczenie danych CRC-16

Zakresy

Zakres adresowania 0 do 255

Adresy standardowe 1 do 247

Adresy specjalne 0 i 248 do 255

Zakres rejestru 0001 do 9999

Realizowane kody funkcyjne TROVIS 6600 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16

Realizowane kody funkcyjne TROVIS 5500, TROVIS 6400 1, 3, 5, 6, 16

Transmisja danych

Format standardowy 1 bit startowy, 8 bitów danych, 1 bit koñcowy, bez kontroli parzystoœci (8-N-1)

Prêdkoœæ transmisji do 19200 Baud (standardowo: 9600 Baud)

Standard transmisji RS-485, RS-422, system 4-przewodowy/2-przewodowy

Obci¹¿enie sterownika > 54 W

Terminator koñcowy RS 485 200 W miêdzy przewodami odbieraj¹cymi sygna³y

Noœnik do transmisji danych
2 x przewód 2-¿y³owy skrêcany, ekranowany
Screened Twisted Pair (STP, AWG 24)
rezystancja < 100 W/km, pojemnoœæ < 100 nF/km

Topologia

Topologia magistrali liniowa z odga³êzieniami rozdzielonymi za pomoc¹ wzmacniaczy

Liczba u¿ytkowników pod³¹czonych do segmentu sieci
maks. 32/126 (w³¹cznie ze wzmacniaczami i konwerterami) w segmencie dla
urz¹dzeñ pracuj¹cych w systemie cztero-/dwuprzewodowym

Liczba wzmacniaczy maks. 5 po³¹czonych szeregowo

D³ugoœæ odga³êzienia koñcowego maks. 3 m

D³ugoœæ odcinka maks. 1200 m

Zasiêg magistrali maks. 7200 m, wiêksze odleg³oœci na zapytanie



Budowa sieci komunikacyjnej
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1 konwerter CoRe01

2 wzmacniacz CoRe01

6 regulator ciep³owniczy TROVIS 5500

7 licznik



Schemat po³¹czeñ dla magistrali dwuprzewodowej wyposa¿onej w uniwersalny modu³ CoRe01
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Blitzductorâ BXT
typ BXT ML2 BE S 5 lub
typ BXT ML4 BE 5

granica
budynku

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

ochrona
przepiêciowa

SA 5000

ochrona
przepiêciowa

SAC055

ochrona
przepiêciowa

SA 5000

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

1 uniwersalny modu³ magistrali obiektowej (konwerter) 1400-9670

2 uniwersalny modu³ magistrali obiektowej CoRe01 (wzmacniacz) 1400-9670

3 rozga³êŸnik magistrali poczwórny 1400-7140

4 kabel po³¹czeniowy magistrali 8801-280x

5 konwerter kablowy 1400-8800

6 regulator ciep³owniczy TROVIS 5576, 5579

7 licznik magistrali M-Bus (EN 1434-3)

8 kabel po³¹czeniowy
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z modu³em 1400-8975
magistrali licznikowej

Blitzductorâ XT
typ BXT ML2 BDS 48 lub
typ BXT ML4 BD 48

przewód odga³êziaj¹cy siê poza budynkiem
(w kierunku licznika magistrali M-Bus)

przewód odga³êziaj¹cy siê poza budynkiem (w kierunku regulatora;
terminator magistrali obiektowej na koñcu segmentu)

granica
budynku

terminator magistrali
obiektowej
R=200 W

granica
budynku

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

ochrona
przepiêciowa

SA 2000

gniazdo
RJ12



Schemat po³¹czeñ dla magistrali czteroprzewodowej wyposa¿onej w uniwersalny modu³ CoRe01
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Blitzductorrâ XT
typ BXT ML2 BE S 5 lub
typ BXT ML4 BE 5

granica
budynku

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

ochrona
przepiêciowa

SA 1000

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

ochrona
przepiêciowa

SA 1000

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

ochrona
przepiêciowa

SA 1000

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

1 uniwersalny modu³ magistrali obiektowej CoRe01 (konwerter) 1400-9670

2 uniwersalny modu³ magistrali obiektowej CoRe01 (wzmacniacz) 1400-9670

3 rozga³êŸnik magistrali poczwórny 1400-7140

4 kabel po³¹czeniowy magistrali 8801-280x

5 kabel 8801-280x pod³¹czenia do magistrali komunikacyjnej lub konwerter
kablowy 1400-7308 (w zale¿noœci od typu regulatora)

6 regulator ciep³owniczy TROVIS 5576, 5579

7 licznik magistrali M-Bus (EN 1434-3)
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z modu³em 1400-8975
magistrali licznikowej

Blitzductorâ XT
typ BXT ML2 BDS 48 lub
typ BXT ML4 BD 48

przewód odga³êziaj¹cy siê poza budynkiem
(w kierunku licznika magistrali M-Bus)

przewód odga³êziaj¹cy siê poza budynkiem (w kierunku
regulatora; terminator magistrali obiektowej na koñcu segmentu)

granica
budynku

granica
budynku

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

ochrona
przepiêciowa

SA 1000

gniazdo
RJ12

gniazdo
RJ12

terminator magistrali
obiektowej
R=200 W



Zmiany techniczne zastrze¿one.

T 5409 PL
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