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ABSTRACT 
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The purpose of this thesis was to get to know to Modbus system which is based on se-

rial line. By this information a practical example of Modbus Integration was executed. 

Therefore Grundfos’ frequency transformer water circulation pumps and Nibe’s geo-

thermical system were integrated to Siemen’s PX building automation system. The sys-

tem was also joined to customer’s Siemens Desigo Insight management station. 

 

The aim of this thesis was to make Modbus Integration well  known, get the system to 

operational state and make instructions to system’s users by providing them with this 

thesis. Moreover good programs and real estate graphics were meant to be made from 

the integrated equipments so that they could be directly used in the other future projects. 

The purpose of the thesis was not to consider too deeply the benefits of integration or 

expenses to traditional I/O-based solutions.  

 

By the information of this thesis the equipments were able to get to operational state. 

During the work some issues came out which should be considered so that the system 

will be functional ensemble between different producers’ equipments. All in all Modbus 

turned out to be simple and functional system. 

Key words: Modbus, integration, building automation 
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1 JOHDANTO 

 

Modbus-protokolla on Modiconin (nykyään Schneider Electric) vuonna 1979 julkaise-

ma avoin sarjaliikenneprotokolla. Modbus on yksinkertainen ja avoin master/slave-

protokolla. Protokollasta on muodostettu ”de facto” standardi teollisuudessa. Nykyään 

Modbus ei ole vain teollisuudessa käytettävä protokolla, vaan se on hyvin yleisesti käy-

tetty mm. rakennusautomaatio- ja energianmittaussovelluksissa. 

 

Suositun Modbus-protokollasta tekee sen avoimuus, lisenssimaksuttomuus, yksinkertai-

suus ja datan siirron mahdollisuus eri laitevalmistajien välillä. Heikkona puolena voi 

pitää ”pollaukseen” perustuvan järjestelmän haavoittuvaisuutta. 

 

Modbussilla on oma voittoa tavoittelematon järjestö, joka löytyy osoitteesta 

www.modbus.org . Järjestö koostuu Modbusia käyttävistä käyttäjistä ja laitteita valmis-

tavista yrityksistä. Järjestö julkaisee sivuillaan dokumentteja, joita noudattamalla taat-

taisiin eri valmistajien laiteiden yhteensopivuus. 

 

Dokumenteissa on asetettu erilaisia vaatimuksia jotka laitteiden tulee ehdottomasti täyt-

tää. Lisäksi on vaatimuksia jotka olisi suositeltavaa täyttää, mutta jotka voidaan jättää 

toteuttamatta jos parempi lopputulos sitä edellyttää. Kolmanneksi on vielä valinnaisia 

ominaisuuksia, joita laitteelle voidaan antaa. Laitteita jotka toteuttavat ehdottomat ja 

suositeltavat ominaisuudet, sanotaan olevan ehdottomasti yhteensopivia. Laitteet jotka 

toteuttavat ehdottomat vaatimukset, mutta eivät suositeltavia ominaisuuksia, sanotaan 

olevan ehdollisesti yhteensopivia. Työssä on käyty läpi näitä vaatimuksia käytettävien 

esimerkkilaitteiden osalta.  
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2 Modbus-protokolla 

 

 

2.1 Modbus-protokollan kerrokset 

 

Modbus-sarjaväylä koostuu OSI-mallin kerroksista 1,2 ja 7. Modbus TCP-protokolla 

esiinty myös kerroksilla 5 ja 6. Tämä työ keskittyy sarjaväylän RTU-protokollaan. Ku-

viossa 1 on esitettynä Modbus-sarjaväyläprotokollan vertailu OSI-malliin. 

 

 

 
KUVIO 1. Modbus-protokolla ja OSI-malli (Modbus organization V1.02, 5) 

 

 

2.2 Kerros 1 

 

Fyysinen kerros sijoittuu OSI-mallin sijalle 1. Sarjaväyläprotokolla voi käyttää erilaisia 

fyysisiä rajapintoja (RS485 ja RS232). Näistä yleisin käytetty on TIA/EIA-485 (RS485) 

kaksijohdinrajapinta. Lisäksi optiona voi käyttää RS485-nelijohdinrajapintaa. Lyhyillä 

matkoilla, pisteestä pisteeseen keskusteluilla voidaan käyttää RS232-rajapintaa. Tyypil-

lisesti alle 20 m matkat. (Modbus organization V1.02, 20) 

 

RS485-rajapinnassa yleisesti liitäntä tapahtuu kytkemällä laitteet rinnakkain runkokaa-

peliin, joka koostu kolmesta johtimesta. Näistä kaksi muodostaa tasapainoisesti kierre-

tyn parin jota pitkin kaksisuuntainen data lähetetään.  

 

Modbus-laitteille vaaditut tiedonsiirtonopeudet ovat 9600 bps ja 19.2 Kbps, joista jäl-

kimmäinen on vaadittu oletusnopeus. Muita optionaalisia nopeuksia ovat 1200 bps, 

2400 bps, 4800 bps, 38400 bps, 56 Kbps ja 115 Kbps. Yleisesti käytetty nopeus on 9600 

bps. (Modbus organization V1.02, 20) 
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Väylä koostuu runkokaapelista ja siihen liitettävistä laitteista. Laitteet voidaan liittää 

väyläkaapeliin suoraan muodostaen ketjun, haarakaapelilla olevalla passiivisella haaral-

la tai aktiivisella haaralla. Aktiivisen haaran ero passiiviseen haaraan nähden on, että 

siinä kommunikointilähetin sijaitsee erillään laitteesta haarassa, kun taas passiivisessa 

se on laitteen sisällä. Kuviossa 2 on esitettynä väylän eri haarat. (Modbus organization 

V1.02, 21) 

 

 

 
KUVIO 2. Modbus-sarjaväylän haarat (Modbus organization V1.02, 21) 

 

Kaksiojohdinrajapinnassa liitinnumeroinnissa positiivista datasignaalia merkitään D1 ja 

negatiivista D0. Jokaiselle laitteelle tulee myös yhteinen common-kaapeli. Liittiminä 

voidaan käyttää ruuviliittimiä sekä RJ45- tai 9 pinnistä d-liitintä. (Modbus organization 

V1.02, 21) 

 

Standardin mukaan voidaan ilman toistinta liittää maksimissaan 32 laitetta samaan sar-

javäylään. Joitakin laitteita voi kytkeä myös enemmän ilman toistinta, mutta silloin pi-

tää olla selkeät dokumentti laitteiden määrästä. (Modbus organization V1.02, 27) 

 

Runkokaapeli tulee terminoida molemmista päistä. Tyypillisesti käytetään 150 tai 120 

ohmin vastusta. Runkokaapelin suojavaippa maadoitetaan vain yhdestä pisteestä, tyypil-

lisesti isännän kohdalta. (Modbus organization V1.02, 27) 

 

Väylän maksimipituus 9600 bps nopeudella on n. 1000 m. Kaksijohdinjärjestelmään on 

mahdollista kytkeä myös nelijohdinjärjestelmän laitteita, tällöin maksimipituus jaetaan 

kahdella. Runkokaapelin haarat evät saa olla liian pitkiä, ei koskaan yli 20 m. (Modbus 

organization V1.02, 27) 
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2.3 Kerros 2 

 

Modbus-sarjaväyläprotokolla on isäntä/orja-protokolla. Tämä “tietokerros” sijoittuu 

OSI-mallissa tasolle 2. 

 

Järjestelmässä voi olla vain yksi isäntäsolmu, joka jakaa komentoja orjasolmuille ja 

käsittelee niiden vastauksia. Orjat eivät kuljeta tietoa ilman isännän kyselyä ja ne eivät 

kommunikoi toisten orjien kesken. Orjia voi olla enintään 247 kpl. Isäntä voi käsitellä 

kerralla vain yhtä tapahtumaa. (Modbus organization V1.02, 7) 

 

Isäntä voi kysellä orjia kahdessa tilassa. Nämä ovat yksilähetys- ja monilähetystila. Yk-

silähetystilassa isäntä kyselee yksittäistäistä solmua, jolla on oma yksilöllinen osoite (1-

247). Kun orja saa isännältä viestin, lähettää tämä takaisin vastauksen. Eli keskustelu 

sisältää kaksi viestiä. Isännällä itsellään ei ole omaa osoitetta. Monilähetystilassa isäntä 

lähettää viestin kaikille solmuille. Orjat eivät vastaa tässä tilassa takaisin isännälle. 

Kaikkien orjalaiteiden täytyy hyväksyä Modbus-standardin mukaan monilähetystilan 

kirjoitus. Monilähetysviesti lähetettään osoitteella 0. (Modbus organization V1.02, 7) 

 

 

2.3.1 Modbus-kehyksen rakenne 

 

Modbus-protokollan data on yksinkertainen kehys (Modbus PDU), joka on riippumaton 

muista kerroksista. Kehyksen koko rakenne riippuu käytettävästä väylästä tai verkosta. 

Kuviossa 3 on esitettynä Modbus PDU ja sarjaväyläprotokollan kehys kaikkine kentti-

neen. (Modbus organization V1.02, 8) 

 

 

 
KUVIO 3. Modbus RTU -sarjaväylän PDU-kehys. (Modbus organization V1.02, 8) 

 

Osoitekenttä sisältää orjan Modbus-osoitteen. Isäntä asettaa osoitekenttään orjan osoit-

teen, jonka kanssa se haluaa aloittaa keskustelun ja orja vastatessaan taas asettaa osoite-

kenttään oman osoitteensa, jotta isäntä tietää keneltä vastaus tulee. Funktiokoodin teh-
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tävä on kertoa orjalle tehtävä joka sen pitää suorittaa. Viimeisenä on virheentarkastus-

kenttä. Käytettävä virheentarkastustapa riippuu käytettävästä tiedonsiirtotilasta (RTU tai 

ASCII). (Modbus organization V1.02, 8) 

 

 

2.3.2 Modbus RTU 

 

Modbus-sarjaväyläprotokollan ”tieto kerros” käsittää kaksi erillistä kerrosta. Isäntä/orja-

protokollan ja tiedonsiirtotilan (RTU tai ASCII). (Modbus organization V1.02, 9) 

 

Valittu tiedonsiirtotila määrittää viestien kehysten sisällön, tiedon pakkauksen ja deko-

dauksen. Valittu tiedonsiirtotila (RTU tai ASCII) täytyy olla sarjaväylässä sama kaikis-

sa laitteissa. Modbus-standardin mukaan RTU-tila on pakollinen kaikille sarjaliikenteen 

laitteille ja ASCII-tiedonsiirto valittavissa optiona. (Modbus organization V1.02, 12) 

 

RTU-tiedonsiirrossa kukin 8-bittinen tavu viestissä sisältää kaksi 4-bitin heksadesimaa-

limerkkiä. Etuna tässä on, että suurempi merkkitiheys joka mahdollistaa suuremman 

tiedonsiirtonopeuden verrattuna ASCII-tilaan, jossa lähetetään tavussa kaksi ASCII-

merkkiä. (Modbus organization V1.02, 12) 

 

RTU-protokollan jokainen tavu sisältää 1 aloitusbitin, 8 databittiä (vähiten merkitsevin 

ensin), 1 pariteettibitin ja 1 pysäytysbitin. (Modbus organization V1.02, 12) 

 

Parillinen pariteettitila vaaditaan ja muita tiloja (pariton pariteetti ja ei pariteettia) voi-

daan  myös  käyttää.  On suositeltavaa,  että  laitteilla  on  mahdollista  valita  myös  ei  pari-

teettia tila, jotta varmistetaan yhteensopivuus muiden Modbus-laitteiden kanssa. Käytet-

täessä ei pariteettia tilaa on käytössä kaksi pysäytysbittiä. (Modbus organization V1.02, 

12) 

 

 

2.3.3 Modbus RTU-kehys 

 

Modbus-viesti on sijoitettu kehykseen, josta tunnetaan alku ja loppukohdat. Tämä ker-

too laitteille milloin viesti on tullut ja milloin se on loppunut. Lisäksi se mahdollistaa 

osittaisten virheellisten viestien tunnistamisen. (Modbus organization V1.02, 13) 
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RTU-tilassa viestikehykset erotetaan vähintään 3,5 merkkikerran hiljaisella jaksolla.  

Kuviossa 4 on esitettynä viestikehykset ja niiden välit. 

 

 

 
KUVIO 4. RTU-viestin merkkikehysten hiljainen väli (Modbus organization V1.02, 13) 

 

Merkkikehys lähetetään jatkuvana virtana merkkejä. Jos merkkikehyksen hiljaisen välin 

merkkien väli on yli 1,5 merkkikertaa, viestikehys hävitetään vastaanottimella. Tämä on 

esitettynä kuviossa 5. (Modbus organization V1.02, 13) 

 

 

 
KUVIO 5. Merkkikehyksen hiljainen väli (Modbus organization V1.02, 13) 

 

Kuviossa 6 on esitettynä RTU-viestin merkkikehys. Merkkikehys voi olla enintään 256 

tavua pitkä. Osoitekenttä ja toimintakoodi ottavat molemmat yhden 8-bittisen tavun. 

Data-kenttä voi olla maksimissaan 252 8-bittistä tavua ja CRC-tarkistus ottaa 2 8-

bittistä tavua. (Modbus organization V1.02, 13) 

 

 

 
KUVIO 6. RTU-viestin merkkikehys (Modbus organization V1.02, 13) 
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2.3.4 Virheiden tarkastus 

 

Turvallisuus Modbus-sarjaväylässä perustuu kahdenlaiseen virheentarkasteluun. Pari-

teettitarkastukseen ja kehyksen tarkastukseen (CRC ja LRC) Sekä merkkien tarkkailu, 

että viestin kehyksen tarkkailu aikaansaadaan sekä isännässä, että orjassa. (Modbus or-

ganization V1.02, 19) 

 

Isäntä odottaa orjan vastausta viestin aikajakson verran. Jos orjaa huomaa viestintarkas-

tuksessa virheen, jättää se vastaamatta isännälle. Tällöin syntyy aikakatkaisu isännässä 

ja syntyy virhe. (Modbus organization V1.02, 19) 

 

Pariteettitarkastus tarkkailee viestin 1-bittien määrää. Jos parillisessa tarkastuksessa 

ilmenee pariton määrä 1-bittejä, niin syntyy virhe. Parittomassa tarkastuksessa taas pa-

rillisista määristä syntyy virhe. Pariteettitarkastuksen huono puoli on, että se havaitsee 

virheen vain, jos viestissä on virheellinen määrä bittejä. 

 

Kehyksen tarkkailun tyyppi riippuu siitä onko käytössä Modbus RTU- vai ASCII-

tiedonsiirto. RTU-tiedonsiirrossa virheentarkkailu perustuu CRC-menetelmään. ASCII-

tiedonsiirrossa virheentarkkailu perustuu LRC-menetelmään. (Modbus organization 

V1.02, 19) 

 

 

2.4 Kerros 7 

 

Modbus-standardi määrittää viestinnän sovelluskerroksen OSI-mallin tasolla 7. Se 

käsittää laitteiden välisen viestinnän erilaisten väylien ja verkkojen kautta. Se standardoi 

sarjaväylän keskustelun isännän ja orjien välillä. (Modbus organization V1.1b3, 2) 

 

Modbus-protokolla sallii kommunikoinnin kaikentyyppisten verkkojen ja väylien 

välillä. Kommunikoinnissa voidaan käyttää sarjaväylää kuin ethernettiakin. Erilaiset 

yhdyskäytävät mahdollistavat tämän. (Modbus organization V1.1b3, 3) 
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2.4.1 Modbus-tietomalli 

 

Modbus-tietomali perustuu taulukoihin. Neljä päätaulukkoa on esitettynä kuviossa 7. 

(Modbus organization V1.1b3, 6) 

 

 

 
Kuvio 7. Modbus päätaulukot. (Modbus organization V1.1b3, 6) 

 

Discretes input eli digitaalisisääntulo on yhden bitin mittainen tieto, jota voidaan vain 

lukea. 

 

Coils eli digitaaliulostulot on yhden bitin mittainen tieto, jota voidaan lukea ja kirjoittaa. 

 

Input register eli analogiasisääntulo on kahden tavun mittainen 16-bittinen tieto, jota 

voidaan lukea. Se voi olla myös neljän tavun mittainen 32-bittinen tieto. 

 

Holding register eli analogiaulostulo on kahden tavun mittainen 16-bittinen tieto, jota 

voidaan lukea ja kirjoittaa. Se voi olla myös neljän tavun mittainen 32-bittinen tieto. 

 

On sallittua pitää kaikki neljä taulukkoa päällekkäin. Kuvioissa 8 ja 9 on esitettynä kak-

si eri tapaa järjestää tieto Modbus-laitteeseen. (Modbus organization V1.1b3, 6) 

 

 



13 

 

 
Kuvio 8. Modbus-tieto erillisinä lohkoina. (Modbus organization V1.1b3, 6) 

 

 

 
Kuvio 9. Modbus-tieto yhdessä lohkossa. (Modbus organization V1.1b3, 7) 

 

Kuviossa 8 jokainen lohko on erillinen, koska tieto ei ole yhteensopiva keskenään. Jo-

kaista lohkoa luetaan omalla funktiolla. (Modbus organization V1.1b3, 6) 

 

Kuviossa 9 on vain yksi lohko. Saman tiedon luku voi olla mahdollista eri funktioilla 

käyttäen 16-bittistä hakua tai bittinumeroa, riippuen siitä luetaanko binääri- vai analo-

giatietoja. (Modbus organization V1.1b3, 7) 
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2.4.2 Modbus-funktiotakoodit 

 

Halutun Modbus-tiedon luku tapahtuu orjista funktiokoodeilla. Ne ovat etumerkittömiä 

kokonaislukuja ja alkavat nollasta.  

 

Funktiokoodit on jaettu kolmeen ryhmään julkisiin, käyttäjän muokattaviin ja varattui-

hin funktiokoodeihin.  Näistä julkiset koodit ovat ennakkoon määriteltyjä, julkisesti 

dokumentoituja, modbus.org hyväksymiä ja vaatimustenmukaisuus testien läpäisemiä. 

(Modbus organization V1.1b3, 10) 

 

Kuviossa 10 on yleisesti käytetyt julkiset funktiokoodit. Julkisia koodeja on vielä paljon 

lisää, mutta niitä ei ole tässä työssä esitetty. 

 

 

 
Kuvio 10. Yleisesti käytetyt julkiset Modbus-funktiokoodit (Siemens) 

 

Input registers eli analogiasisääntulojen luku tapahtuu funktiokoodilla 04. Analo-

giasisääntulojen osoite alkaa 3:lla. 

  

Holding registers eli analogiaulostulojen luku tapahtuu funktiokoodilla 03. Yksittäisen 

rekisterin kirjoitus tapahtuu funktiokoodilla 06 ja useamman rekisterin yhtäaikainen 

kirjoitus koodilla 16. Analogiaulostulojen osoite alkaa 4:lla. 
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Discrete inputs eli digitaalisisääntulojen luku tapahtuu funktiokoodilla 02. Digitaa-

lisisääntulojen osoite alkaa 1:llä. 

 

Coils eli digitaaliulostulojen luku tapahtuu funktiokoodilla 01. Yksittäisen rekisterin 

kirjoitus tapahtuu funktiokoodilla 05 ja useamman rekisterin yhtäaikainen kirjoitus koo-

dilla 15. Digitaaliulostulojen osoite alkaa 0:lla. 

 

Analogiatiedot voivat olla signed integer, unsigned integer tai float lukuja. 

 

Etumerkillisillä luvuilla (Signed integer) saadaan muodostettua 2 tavulla eli 16-bitillä 

luvut -32 768…32 767. 4 tavulla eli 32-bitillä saadaan muodostettua luvut  

-2 147 483 648…2 147 483 647. 

 

Etumerkittömillä luvuilla (Unsigned integer) saadaan muodostettua 2 tavulla eli 16-

bitillä luvut 0…65535. 4 tavulla eli 32-bitillä saadaan muodostettua luvut  

0…99999999 

 

Liukuluvuilla (FLOAT) voidaan muodostaa luvut -3.4E38…3.4E38. 
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3 Siemens PX-rakennusautomaatiojärjestelmä 

 

Työssä integroitavat Modbus-laitteet liitettiin Siemensin Desigo PX-

rakennusautomaatiojärjestelmään PX OPEN -tuoteperhettä hyväksikäyttäen. Modbus-

laitteet liitettiin osaksi muuta rakennusautomaatiojärjestelmää ja kiinteistövalvomoon 

BACnet/IP-verkon kautta. 

 

 

3.1 PX OPEN 

 

Desigo PX OPEN on Siemensin laajoihin integrointeihin tarkoitettu järjestelmä jossa 

käsitellään suurta määrää datapisteitä.  

 

Integrointi tapahtuu vapaasti ohjelmoitavan modulaarisen PXC00-U-automaatioyksikön 

avulla. Modbus-liitäntä PXC00-U-prosessoriin tapahtuu PXA30-RS-kortin avulla. 

PXA30-RS-kortin avulla on mahdollista totetuttaa myös M-bus-integrointeja. 

Automaatioyksikköön on myös saatavilla PXA30-K11-kortti KNX-integrointeja varten.  

Taulukossa 1 on esitettynä kortit ja niihin liitettävät maksimipistemäärät. 

 

 

Taulukko 1. PX OPEN -integrointi (Siemens) 

 
 

PXC00-U-automaatioyksikössä on sisäinen BACnet/LON-liitäntä muuhun 

automaatiojärjestelmään. Lisäksi automaatioyksikköön saa lisäkortteja BACnet/IP-, 

BACnet/PTP- ja web-liitäntöjä varten. Työssä on käytetty BACnet/IP-korttia. 

Alakeskus on atk-verkon kautta yhteydessä kohteen toiseen alakeskukseen ja toisella 
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paikkakunnalla sijaitesevaan valvomoon. Kuviossa 11 on esitettynä eri liitäntämahdolli-

suudet.  

 

 

 
Kuvio 11. PXC00-U-alakeskuksen liitäntämahdollisuudet (Siemens) 

 

 

3.2 PX OPEN-integrointi 

 

PXC00-U-alakeskus voi toimia isäntänä jolloin kaikki pisteet ovat saatavilla Desigo-

järjestelmässä. Orjia voidaan liittää 1-247 kappaletta yhteen Modbus-isäntään.  

Alakeskus voi toimia myös orjana jolloin pisteet voidaan siirtää desigosta kolmannen 

osapuolen isännälle. 

 

PXA30-RS-kortissa on RS232- ja RS485-liitännät Modbus-väylää varten. Sarjatiedon 

siirrossa voidaan käyttää RTU- tai ASCII-tilaa. Tuetut tiedonsiirtonopeudet ovat 

60/1200/1800/9600/384000 bps. 

 

Tuetut funktiokoodit ovat 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15 ja 16. Kyseiset funktiokoodit 

löytyvät kuviosta 10. 
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3.2.1 I/O-osotteiden luonti 

 

Ohjelmointi tapahtuu Siemensin Xworks-ohjelmointityökalulla. Modbus-ohjelmointi 

tapahtuu lähestulkoon samalla tavalla kuin normaalin I/O-pohjaisen ohjelman. Pisteet 

voidaan luoda suoraan ohjelmointityökalun CFC-ohjelmaan käyttäen normaaleja I/O-

pisteitä.  Modbus-osoitteet voidaan luoda myös niin kuin normaalissa ohjelmoinnissa 

I/O address editorissa. Ositteen muoto on vain erilainen. 

 

Osoite on seuraavaa muotoa: 

M=Osa1(Osa2.Osa3.Osa4.0sa5.Osa6[Datan tyyppi])/Vapaa teksti 

 

Taulukossa 2 on selitettynä Modbus-osoitteen eri osat Xworks-ohjelmointityökalussa. 

 

 

Taulukko 2. Modbus-osoitteen rakenteen selitykset Xworks-ohjelmointityökalussa 

Osa Tarkoitus Alue Kuvaus 
Osa1 Modbus osoite 1..247 Orjan osoite 
Osa2 Funktiokoodi 1,2,3,4,5,6,15,16 Datapisteen tyyppi 
Osa3  - 0  - 

Osa4 
Modbus rekisterio-
soite   Datapisteen osoite 

Osa5 Bitin positio 0                  
1..16 

0=Ei käytössä 
1..16=Käytössä 

Osa6 Muoto 0..9 Datamuunnokset 
Datan 
tyyppi 

Datan tyyppi BOOL, UINT16, 
SINT16, 
UINT32, 
SINT32, FLOAT 

  

Vapaa 
teksti   0..3 merkkiä 

"Spesiaalit toimin-
not" 

 

Osaan 2 syötetään käytettävä funktiokoodi ilman 0:llaa. Esim. funktiokoodi 03 on 3. 

 

Osa 3 ei ole käytössä Modbus-integroinnissa ja se jätetään nollaksi. 

 

Osaan 4 asetetaan Modbus-rekisteriosoite. 32-bittisissä rekistereissä PX OPEN varaa 

automaattisesti seuraavan rekisterin. 

 

Monet Modbus-laitevalmistajat eivät käytä erillisiä lohkoja 1-bittisille tila- ja ohjaustie-

doille vaan nämä tiedot ovat sisälletty 16-bitisiin rekistereihin. Tietyn bitin luku tapah-

tuu silloin bittiposition avulla osassa 5. 
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Kaikki Modbus-laitteet eivät noudata täysin Modbus-säätiön ohjeita datan muodossa ja 

niissä voi olla eroavaisuuksia. Mm. 32-bittisessä datassa voi 16-bittiset osat olla vääräs-

sä järjestyksessä. Tämän ongelman helpottamiseksi on mahdollista tehdä erilaisia data-

muunnoksia. Datamuunnos tapahtuu osassa 6. Datamuunnosta ei tarvitse kovinkaan 

usein käyttää. Arvo 0 tarkoittaa, että se ei ole käytössä. 

 

Vapaassa tekstikentässä voi käyttää erilaisia erikoiskomentoja. Tekstillä R15 voidaan 

disabloida I/O-lohkojen hälytykset. Tämä kannattaa tehdä, jos järjestelmässä on paljon 

pisteitä. Esim. väylän katketessa kaikki pisteet menisivät hälytystilaan ja tämä aiheuttai-

si äkillisen isännän ylikuormittumisen. Hyvänä merkkisääntönä kannattaa pitää, että 

jättää yhden pisteen orjalaitetta kohden merkitsemättä, jolloin tiedetään jos laite on vial-

linen. 

 

Muita vapaatekstikentän komentoja ovat mm. R2, R3 ja R4. Näillä saadaan pakotettua 

pisteen kirjoitus tietyn aikavälein. R2=1h, R3=10h ja R4=24h. 

 

Ohjelmoinnissa käytetään samoja I/O-lohkoja kuin normaalissakin ohjelmoinnissa (BI, 

BO, AO ja AI).  

 

Kuviossa 12 on esitettynä käyntitilatiedon integrointi Xworks-ohjelmaan. Laitteen 

Modbus-osoite on 2. Funktiokoodi on 03, mutta voisi olla myös 04, koska laitteen val-

mistaja sen sallii. Eli ei 01 tai 02, koska tieto on kirjoitettu 16-bittiseen lohkoon ja bit-

tiosoite on 10. Laitevalmistajilla bittinumerot alkavat useimmiten nollasta (0-15), joten 

niihin tarvitsee lisätä yksi, koska Xworks-ohjelmassa bittinumerot alkavat ykkösestä (1-

16). Laitevalmistajien rekisterinumerot alkavat taas useimmiten ykkösestä kun taas 

Xworks aloittaa ne nollasta. Näin ollen rekisterit pitää usein vähentää yhdellä. Alla ole-

vassa esimerkissä rekisteri oli 201 laitevalmistajan ohjeissa. Datatyyppi ei mahdu kuvi-

on tekstiin, mutta se on tyyppiä BOOL. Koko osoite on muotoa 

M=2(3.0.200.10.0[BOOL])/R15. 
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Kuvio 12. Käyntitilatiedon integrointi 

 

 

Se että bittisoite ei ole käytössä ei kuitenkaan tarkoita sitä ettei 16-bittinen luku voisi 

olla tyyppiä BOOL. Tämä on mahdollista ja silloin koko 16-bittinen luku on varattu 

esim. käyntitilalle. 

 

Kuviossa 13 asetetaan analogiaulostulo 2 arvoon 3 orjassa 17. Tieto koostuu kahdesta 8-

bittisestä tavusta. Eli esimerkiksi tässä esimerkissä aloitusosoite ”Hi” ja ”Lo” muodos-

taa binäärikoodattuna lukuna Modbus RTU:ssa luvun 0000 0000 0000 0001. Modbus 

RTU:ssa muunnos tapahtuu heksadesimaaliluvusta binääriluvuksi. 

 

 

 
Kuviossa 13 on esitettynä yksittäisen analogiaulostulon kirjoitus (Siemens) 
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3.2.2 Isännän kommunikointi 

 

Modbus-keskustelu perustuu jatkuvaan pisteiden pollaamiseen. Funktiokoodit 05, 06, 

15 ja 16 kirjoitetaan vain arvojen muutoksesta. Tämä voi johtaa ongelmaan, jos Mod-

bus-orja esim. resetoidaan tai vaihdetaan uuteen, koska kirjoitettavat ulostulot nollautu-

vat oletusarvoihin. Tämä on ratkaistu Xworks-ohelmassa niin, että jos orjalaite ei vastaa 

”inputtejen” kyselyyn sallitun ajan sisällä, kirjoittaa isäntä kaikki arvot uudelleen or-

jaan.   

 

Modbus-viestit lähetetään yhdessä sanomassa, jossa orjien datapisteet ovat jonossa eli 

jokaista dataa ei kysellä orjalta yksitellen. Syntyy ongelmatilanteita, jos jonkin orjan 

datapiste ei vastaa ollenkaan tai masteri saa vastaukseksi virheilmoituksen. 

 

Tilanteessa, jossa masteri ei saa vastausta orjalta, odottaa isäntä kolmen aikajakson ver-

ran vastausta, jonka jälkeen isäntä hyppää suoraan seuraavaan orjaan. 

 

Tilanteessa, jossa isäntä saa orjalta vastaukseksi virheilmoituksen toistaa isäntä viestin 

kolme kertaa, jonka jälkeen se siirtyy saman orjan seuraavaan sanomaan, mutta ei kui-

tenkaan hyppää suoraan seuraavaan orjaan. 

 

Jotkin yksinkertaiset laitteet eivät välttämättä tue ”yhdistelmäviestejä” eli sanomia. Tätä 

varten on luotu vapaaseen kenttään syötettävä komento R0, jolloin isäntä kirjoittaa nä-

mä pisteet yksitellen. 

 

Jokaiseen PX OPEN -projektiin pitää luoda kommunikointi- ja viestilohkot. Lohkot 

kuvioissa 14 ja 15. 
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Kuvio 14. Kommunikointilohko 

 

 

 
Kuvio 15 Viestilohko 

 

Viesti- ja kommunikointilohkoja asetetaan vain yksi alakeskusta kohden. Osoite on mo-

lemmissa sama ja se on aina M=1(1). Taulukossa 3 selitettynä tärkeitä asetuksia, jotka 

tulee huomioida projektia luodessa.  
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Taulukko 3. Tärkeitä kommunikointilohkon asetuksia 

Muuttuja Tarkoitus Alue Oletus 
Baud Baudi nopeus 600/1200/2400/4800/ 

9600/38400 9600 
StopBit Stop bittien määrä  1/2  - 
Parity Pariteetti Ei pariteettia/ 

2:Parillinen/ 
3:Pariton 

Ei pariteettia 

Lenght Sanapituus   8 
ChTmo Maksimi aika merk-

kien välillä 
mS 100 

FrTmo Merkkikehyksen 
maksimi aika 

mS 500 

ScanDly Pollauksen maks. 
aika masterina toi-
mittaessa 

mS 500 

Info3 
 

Modbus-osoite or-
jana toimittaessa 

1..247                          
0 masterina 

0 
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4 Integroitavat järjestelmät 

 

Tässä työssä otetaan käyttöön kahden eri valmistajan kaksi laitetta. Työssä käyttöön 

otetut laitteet tulevat oikeasti käyttöön asiakkaan tiloihin. Käyttöönotettavat laitteet ovat 

3 kappaletta Grunndfosin Magna-sarjan kiertovesipumppuja ja Niben maalämpöjärjes-

telmä.  

 

 

4.1 Grundfos 

 

Grundfos on Modbus-organisaation jäsen ja tämä näkyy heidän laitteissaan. Laitteiden 

mukana tulee kaikki työhön vaadittavat dokumentit, joissa on laitteiden käyttöönotto 

selitetty hyvin yksityiskohtaisesti. Modbus-organisaatio vaatii dokumenteissään tarkkaa 

dokumentointia. 

 

Kohteeseen tuli 3 kappaletta Magna-sarjan pumppuja, joissa on integroidut taajuus-

muuttajat paine-eron säädöllä. Pumppuihin tarvitaan CIM200-moduulia varten lisäva-

rusteena saatavat GENIbus-moduulit. GENIbus-väylä saa olla maksimissaan 1200 met-

riä pitkä. Väylätoiminnon käyttöönottamista varten pumpuista ei tarvitse asetella mitään 

erikseen, vaan asettelut tapahtuvat Modbus-moduulilla. 

 

 

4.1.1 CIM200-moduuli 

 

Modbus-liitäntä varten täytyy GENIbus-moduulien lisäksi hankkia CIM200-moduulit 

jokaiselle pumpulle. Taulukossa 4 on esitettynä tietoja CIM200-moduulista. 
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Taulukko 4. CIM200-moduulin tietoja 

Jännitesyttö 24-240 V   

GENIbus-väylän 
liikenne 

RS485   

GENIbus-väylän 
kytkentä 

3-
johdinta+suojavaippa 

Liitännät A,B ja Y 

Modbus-protokolla Modbus RTU   

Modbus-väylän 
liikenne 

RS485   

Modbus-väylän 
kytkentä 

2-johdinta+common D0, D1 ja Common 

Modbus-väylän 
maksimi pituus 

1200 m 
  

Orjien osoitteet 1-247   
Terminointi   On/Off 
Tuetut tiedonsiir-
tonopeudet 

1200, 2400, 4800, 
9600, 19200 ja 38400 
bps 

  

Aloitusbitit  1   
Data bitit 8   
Stop bitit 1 tai 2   
Pariteetti Pariteetti tai ilman   
Maksimi määrä 
orjia ilman toistinta 

32 
  

Maksimi viestike-
hyksen pituus 

253 tavua. 256-
osite(1)-CRC(2)   

 

Kuvassa 1 on esitettynä CIM200-moduuli ja taulukossa 5 selitettynä sen toimintoja. 

 

 

 
Kuva 1. CIM200-moduuli (Grundfos. Modbus RTU, 5) 
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Taulukko 5. CIM200-kortin selityksiä 

Pos. Nimitys Kuvaus 
1 D1 Modbus-liitin D1 (Positiivinen 

datasignaali) 
2 D0 Modbus-liitin D0 (Negatiivinen 

datasignaali) 
3 Gommon/GND Modbus-liitin Common/GND 

4 SW1/SW2 Terminointivastuksen on/off kyt-
kimet 

5 SW3/SW4/SW5 Modbus-pariteetin ja siirtonopeu-
den valintakytkimet 

6 LED1 Punainen/vihreä Modbus-
tiedonsiirron tila-LED 

7 LED2 Punainen/vihreä tila-LED GENI-
bus väylän tilalle 

8 SW6 Hex-kytkin Modbus-osoitteen 
asettamista varten. (Eniten mer-
kitsevät) 

9 SW7 Hex-kytkin Modbus-osoitteen 
asettamista varten. (Vähiten 
merkitsevät) 

 

Kytkimestä SW3 voi valita pariteetin yhdellä pysäytysbitillä ja ilman pariteettia kahdel-

la pysäytysbitillä. Jos kuitenkin tarvitsee ilman pariteettia toiminnon yhdellä pysäytys-

bitillä, pitää se tehdä ohjelmallisesti. Näin voi joutua tekemään, jos väylässä oleva toi-

nen laite ei tue kahta pysäytysbittiä. Tosin Modbus-säätiön ohjeissa vaaditaan, kahden 

pysäytysbitin käyttöä ei pariteettia tilassa. 

 

Moduulin mukana tulee cd-levyke, jossa laitteen Modbus-rekisterit on selitettynä selke-

ästi. Liitteenä 1 on työssä käytetyt osoitteet. 

 

Kaapelina CIM-moduulilta pumpuille ja modusväylässä on käytetty JAMAK:kia. 

 

 

4.1.2 Grundfos Modbus-funktiot ja -rekisterit 

 

Kaikki rekisterit ovat holding-rekistereitä ja niitä voi lukea funktiokoodilla 03 tai 04. 

Kirjoittaminen tapahtuu funktiokoodilla 06 tai 16.  
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Rekistereissä Grundfos käyttää bittinumeroita tilatiedoissa ym. vastaavissa arvoissa. 

Bittinumerot alkavat nollasta (0-15). Rekisterit alkavat ykkösestä, joten niistä täytyy 

vähentää aina yksi. Liitteenä 2 on esitettynä esimerkki Grundfosin rekistereistä. Esi-

merkiksi liitteenä olevassa esimerkissä kirjoitetaan rekisterin 101 bittiin 1 arvo 1, saa-

daan pumppu ohjattua päälle. 

 

 

4.2 Nibe-maalämpöjärjestelmä 

 

Kierovesipumppujen lisäksi väylään kytketään Niben maalämpöjärjestelmä. Kohteessa 

on kaksi Niben F1345-sarjan maalämpöpumppua, masteri ja orja. Kytkentä tapahtuu 

Modbus-isännän ja maalämpöpumppujen isännän väliin tulevalla Modbus 40  

-moduulilla. 

 

 

4.2.1 Modbus 40 -kortti 

 

Modbus 40 -kortin arvot ovat kiinteät ja niitä ei voi muuttaa. Modbus 40-kortti ei siis 

noudata Modbus-organisaation laatimia ohjeita. Pariteetti pitäisi olla oletuksena parilli-

nen  pariteetti,  kun  Modbus  40:ssä  sitä  ei  ole.  Silloin  kun  ei  ole  pariteettia  pitäisi  olla  

käytössä kaksi pysäytysbittiä, kun taas Modbus 40:ssä niitä on yksi. Modbus-osoitteen 

olisi hyvä olla muutettavissa, jotta eri laitteiden välille ei tule päällekkäisyyksiä. Taulu-

kossa 6 on esitettynä arvot. 

 

 

Taulukko 6. Modbus 40 -kortin tietoja 

Modbus protokolla RTU 
Siirtonopeus 9600 bps 
Databitit 8 
Pariteetti Ei ole 
Pysäytysbitit 1 
Osoite 0x01 

 

Myöskään liitäntöjen merkinnät eivät ole ohjeiden mukaiset. Positiivinen datasignaali 

on merkitty A:lla ja negatiivinen B:llä. Merkinnät ovat RS-458/422-

sarjaliikennestandardin mukaiset. Kuviossa 16 on esitettynä kytkentä Modbus-isäntään. 
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Kuvio 16. Modbus 40 -kortin kytkentä Modbus-isäntään (Nibe. Modbus 40, 26) 

 

 

4.2.2 Nibe Modbus-funktiot ja -rekisterit 

 

Kaikki rekisterit ovat holding-rekistereitä ja niitä luetaan funktiokoodilla 03. Kirjoituk-

set tapahtuvat funktiokoodilla 16 eli write multiple registers. Taulukossa funktiokoodit 

ovat hexalukuina. Funktiokoodit on esitettynä taulukossa 7. 

 

 

Taulukko 7. Nibe Modbus 40 -kortin käyttämät funktiokoodit (Nibe. Modbus 40, 29) 

 
 

Suurin heikkous Niben Modbus 40 -kortissa on se että siitä voidaan kerralla hakea vain 

20 rekisteriä. Näiden 20 halutun rekisterin määritys tapahtuu maalämpöpumpun mukana 

tulevalla muistitikun Modbus Manager ohjelmalla. Määritetyt arvot ladataan maaläm-

pöpumppuun muistikulta suoraan. On kuitenkin mahdollista hakea rekistereitä ilman 

määrittelyä ja rajoituksia. Tällöin rekisterit täytyy hakea yksitellen. Heikkoutena tässä 

on se, että ei voida käyttää sanomia vaan joudutaan hakemaan jokainen arvo erikseen, 



29 

 

joka taas hidastaa väylän toimintaa. Lisäksi yksittäisiä arvoja haettaessa aikakatkaisu on 

2,1 s, mikä hidastaa entisestään väylän toimintaa. 

 

Taulukossa 8 on esitettynä jokunen esimerkki rekistereistä. Ohjelmoitaessa rekistereitä 

on huomattava, että on kirjoitettava koko rekisteri esim. 40004 eikä vain neljä, niin kuin 

esimerkiksi kuvion 13 esimerkissä on tehty. Niben rekisterit alkavat nollasta, joten re-

kisteristä ei tarvitse vähentää yhtä. Niben rekisterit eivät käytä bittinumeroita vaan ne 

varaavat aina koko rekisterin kullekin arvolle. 

 

 

Taulukko 8. Esimerkki Niben rekistereistä (Nibe. Modbus 40, 29) 
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Kuvio 17. Niben muistitikulla tuleva Modbus Manager ohjelma 

 

Maalämpöpumpun mukana tulevalla muistitikulla toimitetaan Modbus Manager ohjel-

ma, josta löytyy pumppujen rekisterit. Ongelmatilanteessa kannattaa tarkastaa Modbus 

Manager ohjelman ja maalämpöpumppujen versio valmistajalta.  

 

Kuviossa 17 on esimerkkinä valittuna master-pumpun ylemmän kompressorin tila. Esi-

merkistä nähdään, että rekisterin tyyppi on 8-bittinen unsigned integer luku ja sen rekis-

teri on 43426. Liitteenä 5 on esitettynä työssä käytetyt osoitteet. 
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5 Laitteiden integrointi 

 

Ensimmäisenä väylään kytkettiin Grundfos-kiertovesipumput. Väyläasetukset aseteltiin 

ensin käsin dippikytkimiltä. Väylänopeudeksi asetettiin 9600 bps ja pariteetiksi ei-

pariteettia. Xworks-kommunikointilohkoon asetettiin samat arvot. Merkkikehysten, 

pollauksen ja merkkien välinen aika annettiin olla oletusasetuksilla. Kiertovesipumput 

nousivatkin tämän jälkeen väylään. Pumput toimivat ongelmitta ja kirjoitusten muutos-

ten luku takaisin alakeskukseen tapahtui melkein välittömästi. 

 

Niben Modbus 40 -kortin kanssa oli aluksi ongelmia. Rekisterit oli aseteltu Xworksiin 

ilman rekisterin ensimmäistä numeroa, joka ilmaisee rekisterin tyypin. Eli rekisterit oli 

syötetty kuvion 13 mukaisesti. Kokeilun jälkeen ilmeni, että koko rekisteri on kirjoitet-

tava. Lisäksi maalämpöpumppujen ohjelmaversiot eivät olleet ajan tasalla.  

 

Koska Modbus 40 käyttää yhtä pysäytysbittiä täytyi Grundfos-pumppujen väyläasetus-

ten rekisterit nostaa ohjelmaan ja laittaa dippikytkimet ”etäkäytölle”. Tämä sen takia, 

koska dippikytkimillä ei pysty ei-pariteettia tilassa valitsemaan yhtä pysäytysbittiä. 

Dippikytkimillä valittaessa ei-pariteettia tila astuu voimaan kaksi pysäytysbittiä, niin 

kuin Modbus-säätiön ohjeissa vaaditaankin. Tämä saatiin kuitenkin kierrettyä asetelta-

essa pysäytysbitit Xworks-ohjelman kautta. 

 

Merkkikehyksen maksimi aika täytyi nostaa Xworks-ohjelmassa 500 ms:ta 2100 

ms:tiin, koska modbus 40 on sen verta hidas haettaessa yksittäisiä pisteitä. Modbus 40 -

pisteet pitää hakea yksitellen ja ne eivät tue yhdistelmäsanomia. Tällöin täytyy Xworks-

ohjelmassa laittaa osoitteen loppuun /R0 komento, jotta ohjelmaa osaa kirjoittaa arvot 

yksitellen. Laitetta kokeiltiin käyttää myös ilman /R0 komentoa. Tällöin laite toimi il-

man virheitä siihen asti kunnes väylään kirjoitettiin joku kirjoituskomento. Kirjoitus 

aiheutti sen, että osa pisteistä meni aina hälytystilaan hetkeksi kirjoituksen jälkeen. /R0 

komennon käyttö poisti häiriön. 

 

Grundfos-pumput ja Niben maalämpöjärjestelmä saatiin toimimaan samassa väylässä 

yllämainittujen pienten muutosten jälkeen. Huonona puolena väylän toiminnassa on sen 

hitaus /R0 komennon ja merkkikehyksen ajan takia. Kirjoitukset tapahtuvat Modbus-

väylässä aina heti, mutta tilatietojen muutosten luku kestää keskimäärin n.3 minuuttia. 
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Modbus 40 -kortin 32-bittisten lukujen luennassa jouduttiin käyttämään datamuunnos 

ykköstä, koska 16-bittiset osat olivat keskenään ristissä. Muunnoksen käytön voi nähdä 

liitteenä 5 olevista osoitteista. 

 

Kuvassa 2 on työssä käytettävät laitteet kentällä. Kuvassa oleva maadoituskaapeli on 

vielä kytkemättä Grundfosin CIM200-moduuleihin. Ylhäällä on Siemensin PXC00-U-

prosessori, alhaalla vasemmalla Grundfosin CIM200-moduulit ja oikealla Niben Mod-

bus 40 -moduuli. 

 

 

 
Kuva 2. Laitteet kentällä. 
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6 Grafiikka 

 

Alakeskukset ovat yhteydessä toisella paikkakunnalla sijaitsevaan Siemens Desigo In-

sight -valvomoon. Modbus-laitteista on piirretty grafiikat kiinteistövalvomoon. 

 

 

6.1 Kiertovesipumput 

 

Kiertovesipumpuista on tehty kuvion 18 mukaiset geniet grafiikkaan. “Ohjauskolmio” 

on vihreä, kun pumpun ohjaus on voimassa. Pumpun rupelli pyörii indikoinnin tullessa 

pumpusta. Pumpun alla näkyy pumpun pyörimisnopeus prosentteina ja hertsit. 

Jakoavaimista avautuu asetusarvovalikot. Ohjauskolmion kohdalta painettaessa avautuu 

pumpun ohjauspaneeli. 

 

 

 
Kuvio 18. Grundfos pumppu grafiikalla 

 

Kuviossa 19 on esitettynä pumpun säätöön liittyviä asetusarvoja. Pumppua voidaan sää-

tää AUTOadaptiivisesti, suhteellisella paineella, vakiopaineella tai vakionopeudella. 

 

AUTOadaptiivisella toiminnolla pumppu sovittaa suorituskyvyn jatkuvasti tilanteen 

mukaisesti. Nostokorkeus on asetettu tehtaalla ja sitä ei voi muuttaa. 

 

Suhteellisessa paineessa nostokorkeus alenee vedentarpeen pienentyessä ja vastaavasti 

taas nousee lisääntyessä. Nostokorkeus voidaan asettaa. 

 

Vakiopaineella pumppu nimityksensä mukaisesti pitää vakiopaineen kulutuksesta riip-

pumatta. Paine voidaan asetella. 
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Vakionopeudella pumppu käyttäytyy niin kuin säätämätön pumppu. Nopeutta voidaan 

muuttaa. 

 

 

 
Kuvio 19. Pumpun säätötavan valinnat 

 

Kuviossa 20 on pumpun datatietoja, joiden rekisterit on ohjelmaan nostettu. 

 

 

 
Kuvio 20. Pumpun datatietoja 
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Kuviossa 21 on koneen ohjauspaneeli. Paneelista voi asetella pumpun päälle, pois ja 

automaatille.  

 

 

 
Kuvio 21. Pumpun ohjauspaneeli 

 

 

6.2 Maalämpö 

 

Koko maalämpöjärjestelmän kuva on liitteenä 6. Kuviossa 22 on master-pumppu 

grafiikalla. Yksi pumppu koostuu kahdesta kompressorista. Kuvassa on maa-

/lämmityspiirin lämpötilat, kompressorin nesteen lämpötilat ja käyntitila. 
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Kuvio 22. Master-pumppu 

 

Käyntitilaa painettaessa tulee näkyviin kompressorin tietoja (kuvio 23).  

 

 

 
Kuvio 23. Kompressorin tietoja 

 

Kuvioissa 24-30 on esitettynä lisää grafiikalta löytyviä maalämpöjärjestelmän asetuksia. 
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Kuvio 24. Lämmityksen asetuksia 

 

 

 
Kuvio 25. Lämmönjohtopumppujen asetuksia 
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Kuvio 26. Valinnainen oma käyrä. Käyttöönotettaessa korvaa ”Niben käyrän” 
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Kuvio 27. Oman käyrän muoto 

 

 

 
Kuvio 28. Asteminuuttiasetukset 
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Kuvio 29. Maksimi menoveden ero laskettuun asetusarvoon nähden 

 

 

 
Kuvio 30. Käyttöveden asetukset 
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7 Yhteenveto 

 

Työn tarkoitus oli tutustua Modbus RTU sarjaliikenteeseen käytännön esimerkin avulla. 

Integrointi Siemensin rakennusautomaatiojärjestelmään onnistui hyvin ja saatiin aikai-

seksi toimiva järjestelmä. Jatkossa työssä käytettävien laitteiden integrointi tulee nope-

ammaksi valmiiden ohjelmien ja kiinteistövalvomon grafiikoiden avulla. Työ toimii 

myös hyvänä esimerkkinä ensimmäistä kertaa integroidessa muitakin kuin työssä käy-

tettäviä Modbus-laitteita. 

 

Grundfos-kiertovesipumput ja Nibe-maalämpöjärjestelmä saatiin toimimaan samassa 

väylässä Siemens Modbus-isännän kanssa. Niben Modbus-kortin jokainen rekisteri jou-

dutaan kuitenkin kysymään erikseen ja maksimi aikakatkaisu jouduttiin nostamaan 2,1 

sekuntiin. Tästä johtuen laski tilatietojen luku erittäin hitaaksi, koska Modbus kyselee 

arvoja pollaamalla. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma esimerkkikohteessa, koska väyläs-

sä ei tapahdu mitään nopeita prosesseja, joita täytyisi jatkuvasti lukea/kirjoittaa. 

 

Väyläliitännän hyödyt tulivat hyvin esille Nibe-maalämpöjärjestelmää liitettäessä, kos-

ka näin saatiin erittäin paljon tietoa laiteen toimivuudesta ja parametreista suoraan kiin-

teistövalvomoon. Lisäksi arvot voidaan liittää trendiseurantaan, jolloin voidaan opti-

moida maalämpöjärjestelmän toimintaa.  

 

Kiertovesipumppujen liitäntä väylään perinteisten I/O-ohjausten sijaan voi kuitenkin 

kyseenalaistaa. Erilliset Modbus-kortit ovat melko hinnakkaita ja niitä pitää hankkia 

jokaiselle kiertovesipumpulle omansa. Lisäksi korttien liitäntä on vikaherkempi perin-

teisiin I/0-pisteisiin nähden. Pumppujen liitäntä tulee ehkä silloin järkevämmäksi mitä 

enemmän niitä on ja mitä etäämpänä ne ovat alakeskuksesta. Tällöin voi kaapeloinnissa 

säästetty raha voi olla jo merkittävä. Ehkä merkittävin lisäarvo säästetyn kaapelimäärän 

jälkeen väyläliitännälle on niistä saatava energiamittaus. Kiertovesipumput ovat kuiten-

kin usein melko pieniä kooltaan ja energiakulutukseltaan, joten niiden energiakulutuk-

sen seuranta kortin hintaan nähden ei välttämättä ole riittävä perusta kortin hankinnalle. 

Asia muuttuisi huomattavasti, jos väyläliitäntä olisi vakiona pumpuissa. 

  

Työssä tuli hyvin esille yhteisten vaatimusten noudattamisen tärkeys eri valmistajien 

laitteiden kesken. Yhtenäisillä säännöillä taataan laitteiden mutkaton yhteensopivuus. 

Tämä helpottaa huomattavasti järjestelmää ohjelmoivan henkilön työtä ja vähentää pro-
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jektiin kuluvaa aikaa. Ei ole mielekästä, jos jokaisesta integroinnista tulee aina uusi ko-

keilu jonka lopullisesta toimivuudesta ennen projektia ei olla aina varmoja. 

 

Myös hyvän dokumentoinnin tärkeys nousi esille työtä tehdessä. Myös dokumentoinnin 

helppo saatavuus esimerkiksi yrityksen nettisivuilta olisi suotavaa. Se, että dokumentit 

tulevat pelkästään laitteen mukana ei riitä ohjelmoitsijalle, koska projektin teko voi al-

kaa paljon ennen laitteiden toimitusta. Laitteet ovat usein myös toisen urakoitsijan toi-

mituksessa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Grundfos-kiertovesipumppujen osoitteet 

Kuvaus 
Koko osoite xworks oh-
jelmassa Lohkotyyppi Osoite Bitti 

Ohjaustapa tilatieto 4(3.0.100.1.0[BOOL]) BI 101 0 
Ohjauskäsky tilatieto 4(3.0.100.2.0[BOOL])/R15 BI 101 1 
Käyntitila tilatieto 4(3.0.200.10.0[BOOL])/R15 BI 201 9 
PU60 Pumppuvika tilatieto 4(3.0.200.11.0[BOOL])/R15 BI 201 10 
PU60 Pumppuvaroitus tilati-
eto 4(3.0.200.12.0[BOOL])/R15 BI 201 11 
Pumpun nopeus tilatieto 4(3.0.201.0.0[UINT16])/R15 AI 202   
Säätötapa tilatieto 4(3.0.202.0.0[UINT16])/R15 AI 203   
Käyttömuodon tilatieto 4(3.0.203.0.0[UINT16])/R15 AI 204   
Pumpun hälytyskoodi 4(3.0.204.0.0[UINT16])/R15 AI 205   
Pumpun varoituskoodi 4(3.0.205.0.0[UINT16])/R15 AI 206   
Pumpun teho tilatieto 4(3.0.302.0.0[UINT16])/R15 AI 303   
Pumpun kierrosnopeus 4(3.0.303.0.0[UINT16])/R15 AI 304   
Pumpun taajuus tilatieto 4(3.0.304.0.0[UINT16])/R15 AI 305   
Voim.oleva asetusarvo tilati-
eto 4(3.0.307.0.0[UINT16])/R15 AI 308   
Pumpun ottoteho HI 4(3.0.311.0.0[UINT16])/R15 AI 312   
Pumpun ottoteho LO 4(3.0.312.0.0[UINT16])/R15 AI 313   
Pumpun nestelämpötila 4(3.0.321.0.0[UINT16])/R15 AI 322   
Pumpun käyttötunnit HI 4(3.0.326.0.0[UINT16])/R15 AI 327   
Pumpun käyttötunnit LO 4(3.0.327.0.0[UINT16])/R15 AI 328   
Pumpun energiakulutus HI 4(3.0.331.0.0[UINT16])/R15 AI 332   
Pumpun ottoteho LO 4(3.0.332.0.0[UINT16])/R15 AI 333   
Ohjaustapa kirjoitus 4(6.0.100.1.0[BOOL])/R15 BO 101 0 
Ohjauskäsky kirjoitus 4(6.0.100.2.0[BOOL])/R15 BO 101 1 
Hälytyksen resetointi kirjoitus 4(6.0.100.3.0[BOOL])/R15 BO 101 2 
Säätötapa kirjoitus 4(6.0.101.0.0[SINT16])/R15 AO 102   
Käyttömuodon kirjoitus 4(6.0.102.0.0[SINT16])/R15 AO 103   
Nopeusasetus kirjoitus 4(6.0.103.0.0[SINT16])/R15 AO 104   
Väylänopeus 4(6.0.3.0.0[SINT16])/R15 AO 4   
Pariteetti 4(6.0.8.0.0[SINT16])/R15 AO 9   
Stop bitit 4(6.0.9.0.0[SINT16])/R15 AO 10   
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Liite 2. Esimerkki Grundfos-pumpun osoitteista (Grundfos. Modbus RTU, 10) 
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Liite 3. Työssä integroitava järjestelmä kokonaisuudessaan 
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Liite 4. Laitteiden kytkentä 
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Liite 5. Nibe-maalämpöjärjestelmän osoitteet 

Kuvaus Koko osoite xworks ohjelmassa Lohkot. Osoite Bitti 
Lämpökäyrä (0-15) kirjoitus 1(16.0.47007.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47007   
Suuntaissiirto kirjoitus 1(16.0.47011.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47011   
Menoveden min. kirjoitus 1(16.0.47015.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47015   
Menoveden max. kirjoitus 1(16.0.47019.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47019   
30 C Kirjoitus 1(16.0.47020.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47020   
20 C Kirjoitus 1(16.0.47021.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47021   
10 C Kirjoitus 1(16.0.47022.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47022   
0 C Kirjoitus 1(16.0.47023.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47023   
-10 C Kirjoitus 1(16.0.47024.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47024   
-20 C Kirjoitus 1(16.0.47025.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47025   
-30 C Kirjoitus 1(16.0.47026.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47026   
Käyttöveden tila kirjoitus 1(16.0.47041.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47041   
Luksustila käynnistys kirjoit. 1(16.0.47043.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47043   
Normaalitila käynnistys kirjoit. 1(16.0.47044.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47044   
Säästötila käynnistys kirjoit. 1(16.0.47045.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47045   
Luksustila pysäytys kirjoit. 1(16.0.47047.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47047   
Normaalitila pysäytys kirjoit. 1(16.0.47048.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47048   
Säästötila  pysäytys kirjoit. 1(16.0.47049.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47049   
Käynnistyksen asteminuutit kirj. 1(16.0.47206.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47206   
Lisälämmitysportaiden ero kirj. 1(16.0.47209.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47209   
Max. ero laskettuun as. kompr. 1(16.0.47378.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47378   
Max. ero laskettuun as. lisäläm. 1(16.0.47379.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47379   
Lämmönjohtop. nopeus käyt-
tövesi 1(16.0.47413.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47413   
Lämmönjohtop. nopeus läm-
mitys 1(16.0.47414.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47414   
Käynnistysero kompressorit kirj. 1(16.0.47540.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 47540   
Lämmityksen tila kirjoitus 1(16.0.47570.0.0[UINT16])/R0/R15 AO 47570   
Käynnistysero lisälämpö kirj. 1(16.0.48072.0.0[SINT16])/R0/R15 AO 48072   
BT1 Ulkolämpötila 1(3.0.40004.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40004   
BT3 Mittaus 1(3.0.40011.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40011   
BT3 Mittaus 1(3.0.40012.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40012   
BT7 Mittausarvo yläosa 1(3.0.40013.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40013   
BT6 Mittausarvo 1(3.0.40014.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40014   
BT10 Mittaus 1(3.0.40015.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40015   
BT11 Mittausarvo 1(3.0.40016.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40016   
BT12 Mittausarvo 1(3.0.40017.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40017   
BT14 Mittausarvo 1(3.0.40018.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40018   
BT15 Mittaus 1(3.0.40019.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40019   
BT17 Mittaus 1(3.0.40022.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40022   
BT25 Mittausarvo 1(3.0.40071.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40071   
BT11 Mittausarvo 1(3.0.40085.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40085   
BT12 Mittausarvo 1(3.0.40086.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40086   
BT14 Mittausarvo 1(3.0.40087.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40087   
BT15 Mittaus 1(3.0.40088.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40088   
BT17 Mittaus 1(3.0.40089.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40089   
BT10 Mittaus 1(3.0.40100.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40100   



49 

 

BT29 Kompressorin öljyn lt. 1(3.0.40145.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40145   
BT29 Kompressorin öljyn lt. 1(3.0.40146.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40146   
BT71 Mittausarvo 1(3.0.40152.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 40152   
Asteminuutit 1(3.0.43005.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 43005   
Lakettu menoveden as. 1(3.0.43009.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 43009   
Aikakerroin 1(3.0.43081.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 43081   
Sähkölämm. hetkelliskulutus 1(3.0.43084.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 43084   
Sähkölämmityksen tila 1(3.0.43091.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 43091   
Kompressorin käynnistymiset 1(3.0.43414.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 43414   
Kompressorin käynnistymiset 1(3.0.43416.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 43416   
Kompressorin käyntiaika 1(3.0.43418.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 43418   
Kompressorin käyntiaika 1(3.0.43420.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 43420   
Käyntiaika käyttövesi 1(3.0.43422.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 43422   
Käyntiaika käyttövesi 1(3.0.43424.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 43424   
GQ10 Kompressorin tila 1(3.0.43426.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 43426   
GQ10 Kompressorin tila 1(3.0.43427.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 43427   
BT3 Mittaus 1(3.0.44034.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44035   
BT10 Mittaus 1(3.0.44035.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44035   
BT11 Mittausarvo 1(3.0.44036.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44036   
BT12 Mittausarvo 1(3.0.44037.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44037   
BT14 Mittausarvo 1(3.0.44038.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44038   
BT15 Mittaus 1(3.0.44039.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44039   
BT17 Mittaus 1(3.0.44040.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44040   
BT29 Kompressorin öljyn lt. 1(3.0.44041.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44041   
GQ10 Kompressorin tila 1(3.0.44043.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 44043   
Kompressorin käynnistymiset 1(3.0.44048.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 77048   
Kompressorin käyntiaika 1(3.0.44050.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 44050   
Käyntiaika käyttövesi 1(3.0.44052.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 44052   
Hälytysnumero 1(3.0.44054.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44054   
BT3 Mittaus 1(3.0.44055.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44055   
BT10 Mittaus 1(3.0.44056.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44056   
BT11 Mittausarvo 1(3.0.44057.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44057   
BT12 Mittausarvo 1(3.0.44058.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44058   
BT14 Mittausarvo 1(3.0.44059.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44059   
BT15 Mittaus 1(3.0.44060.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44060   
BT17 Mittaus 1(3.0.44061.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44061   
BT29 Kompressorin öljyn lt. 1(3.0.44062.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44062   
GQ10 Kompressorin tila 1(3.0.44064.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 44064   
Kompressorin käynnistymiset 1(3.0.44069.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 44069   
Kompressorin käyntiaika 1(3.0.44071.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 44071   
Käyntiaika käyttövesi 1(3.0.44073.0.1[SINT32])/R0/R15 AI 44073   
Hälytysnumero 1(3.0.44075.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 44075   
Käyttömuodon tilatieto 1(3.0.44229.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 44229   
Käyttömuodon tilatieto 1(3.0.44230.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 44230   
Käyttömuodon tilatieto 1(3.0.44242.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 44242   
Käyttömuodon tilatieto 1(3.0.44243.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 44243   
Hälytysnumero 1(3.0.45001.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 45001   
Lämpökäyrä (0-15) luku 1(3.0.47007.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47007   
Suuntaissiirto luku 1(3.0.47011.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47011   
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Menoveden min. luku 1(3.0.47015.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47015   
Menoveden max. luku 1(3.0.47019.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47019   
30 C Luku 1(3.0.47020.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47020   
20 C Luku 1(3.0.47021.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47021   
10 C Luku 1(3.0.47022.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47022   
0 C Luku 1(3.0.47023.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47023   
-10 C Luku 1(3.0.47024.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47024   
-20 C Luku 1(3.0.47025.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47025   
-30 C Luku 1(3.0.47026.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47026   
Käyttöveden tila luku 1(3.0.47041.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47041   
Luksustila käynnistys luku 1(3.0.47043.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47043   
Normaalitila käynnistys luku 1(3.0.47044.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47044   
Säästötila käynnistys luku 1(3.0.47045.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47045   
Luksustila pysäytys luku 1(3.0.47047.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47047   
Normaalitila pysäytys luku 1(3.0.47048.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47048   
Säästötila pysäytys luku 1(3.0.47049.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47049   
Käynnistyksen asteminuutit luku 1(3.0.47206.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47206   
Lisälämmitysportaiden ero luku 1(3.0.47209.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47209   
Max. ero laskettuun as. kompr. 1(3.0.47378.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47378   
Max. ero laskettuun as. lisäläm. 1(3.0.47379.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47379   
Lämmönjohtop. nopeus käyt-
tövesi 1(3.0.47413.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 47413   
Lämmönjohtop. nopeus läm-
mitys 1(3.0.47414.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 47414   
Käynnistysero kompressorit luku 1(3.0.47540.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 47540   
Lämmityksen tila luku 1(3.0.47570.0.0[UINT16])/R0/R15 AI 47570   
Käynnistysero lisälämpö luku 1(3.0.48072.0.0[SINT16])/R0/R15 AI 48072   
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Liite 6. Maalämpöjärjestelmän valvomografiikka 
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Liite 7. Lämmönjaon valvomografiikka 
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Liite 8. Grundfos-kiertovesipumpun säätötavan valinnan/tilatiedon esimerkki Xworks-

ohjelmassa 

 


