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Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohje sähköenergiamittarin liittämisestä 

rakennusautomaatiojärjestelmään, koska ohje selkeyttäisi ja nopeuttaisi kyseistä 

liittämisprosessia rakennusautomaatiourakoinnissa, jossa on usein kiirelliset aikataulut 

projekteissa. Rakennusautomaatiojärjestelmänä toimi TAC Vista -järjestelmä ja 

sähköenergiamittarin liittämisessä hyödynnettiin yleisesti käytettyjä Modbus- ja 

TCP/IP-protokollia kommunikointitapana. 

 

Ohje sisältää sähköenergiamittarin liittämisen rakennusautomaatiojärjestelmään 

suunnittelusta käyttöönottoon asti. Suunnitteluvaiheen ohjeistuksessa on selvitetty 

kommunikointiin tarvittavat toimenpiteet Vista-järjestelmässä, jotta yhteys 

sähköenergiamittariin olisi mahdollista. Dokumentointi on myös tärkeä osa 

suunnittelua, joka tulee tehdä huolellisesti muun muassa laitteiden osoitteistamisen 

takia. Lisäksi suunnitteluvaiheessa järjestelmän valvomoon tulee valmistella graafinen 

käyttöliittymä ja arvojen seurantaan tarvittavat työkalut. Käyttöönottovaiheeseen 

sisältyy useamman laitteen konfigurointia sekä tiettyjen käyttöönottoon vaikuttavien 

asioiden tarkistusta, ja ne on käyty yksityiskohtaisesti läpi ohjeessa. Liittämisprosessin 

toteuttamisen lisäksi on käsitelty mahdollisia ongelmatilanteita ja keinoja niiden 

välttämiseen ja korjaamiseen.  

 

Työssä on selvitetty käytettyjen kommunikointitapojen ja väylätekniikoiden teoriaa 

sekä liittämiseen tarvittavan laitteiston ominaisuuksia. Lisäksi on pohdittu yleisesti 

järjestelmäintegraation ja väyläliitännän hyötyjä ja sitä, miten rakennusautomaatiota 

voisi vieläkin kehittää. 
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Purpose of this thesis was to create an instruction about connecting energy meter to the 

building automation system, because instruction would clarify and speed up the       

connection process in building automation contract work which have often urgent 

schedules in projects. TAC Vista worked as building automation system and widely 

used Modbus and TCP/IP protocols were utilized in communication in connecting the 

energy meter. 

 

The instruction includes connecting energy meter to a building automation system from 

design to commissioning. In the design phase the instruction includes the necessary 

measures in Vista-system to communicate in order to get the connection to the energy 

meter. Documentation is also important part of design which should be done thorough 

example because of addressing the devices. Design phase also include the preparing of 

graphic user interface and monitor tools to the monitoring system. Start-up phase in-

cludes the configuring of the devices and checking of certain matters which have effect 

to the commissioning which have been elaborated in the instruction.  In addition to   

execution of the integration process, potential problem situations and methods to avoid 

and fix those situations have been clarified. 

 

Used communication methods and theory of bus technologies have been clarified in the 

thesis, as well as features of required hardware for integration. General benefits of the 

system integration and bus interface have been examined and also given a thought how 

to develop building automation even more.  

Key words: building automation, connecting, instruction 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän työn tarkoituksena on luoda ohje sähköenergiamittarin liittämisestä Vista-

rakennusautomaatiojärjestelmään, mikä helpottaisi ja nopeuttaisi mittareiden 

käyttöönottoa projekteissa. Ohjetta tehtiin oikeassa projektissa suunnittelutyöstä lähtien, 

johon kuului rakennusautomaatiojärjestelmän valmistelu sekä dokumentointi ja lopulta 

edettiin käyttöönottovaiheeseen kentällä. Vastaantulleiden ongelmien syyt selvitettiin, 

jotta jatkossa niitä osaisi välttää sekä tietäisi miten ongelmat saisi ratkaistua. Työssä 

käsitellään liittämiseen tarvittavat tiedonsiirto- ja väylätekniikat, laitteisto ja ohjelmisto. 

Ohjeistuksen lisäksi pohditaan järjestelmäintegraation tarkoitusta ja hyötyä sekä 

kehitysmahdollisuuksia rakennusautomaatiossa. 
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2 SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS FINLAND OY 

 

 

Schneider Electric on maailmanlaajuinen energiahallinnan asiantuntijayritys, jonka  yksi 

alayksikkö on Buildings business -yksikkö. Sen tarkoituksena on tarjota talotekniikan, 

energiahallinnan ja turvallisuuden ratkaisuja. Ratkaisut tulevat yleensä kokonaisuutena, 

eli rakennusautomaation avulla eri järjestelmät saadaan nivottua yhteen, jolloin 

rakennusta on helpompi hallita. Ratkaisuja löytyy oikeastaan kaikkiin mahdollisiin 

rakennusten tarpeisiin: lämmitys ja ilmastointi, valaistus, kulunvalvonta, videovalvonta, 

paloilmoittimet, energianhallinta, tietoliikenne, kenttälaitteet sekä elinkaari- ja 

energiatehokkuuspalvelut. Asiakkaita löytyy kiinteistönomistajista, rakentajista sekä 

valtiolta ja kunnista. Kohteet vaihtelevat esimerkiksi pienistä päiväkodeista aina isoihin 

toimistorakennuksiin sekä vaativiin sairaalarakennuksiin. Liikevaihtoa yksiköllä oli 

noin 78 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja työntekijöitä 450. (Schneider Electric) 
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3 RAKENNUSAUTOMAATIO 

 

Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan taloteknisten järjestelmien automatisoitua ohjausta, 

säätöä ja seurantaa. Taloteknisiä järjestelmiin sisältyy esimerkiksi ilmanvaihto, 

lämmitys, valaistus ja ja turvallisuuteen liittyvät järjestelmät kuten kulunvalvonta ja 

paloilmoitinjärjestelmä. Rakennusautomaatioon liitettyä järjestelmää saadaan muokattua 

paremmin käyttäjän haluamaksi sekä säädettyä ja ohjailtua prosesseja 

energiatehokkaammaksi. Täten kustannuksia saadaan pienemmiksi, kun järjestelmät 

ovat optimoituja sekä rakennusautomaatiojärjestelmä ilmoittaa vioista ja huoltotarpeista 

ajoissa, jolloin niistä ei aiheudu tarpeetonta energiankulutusta eivätkä olosuhteet 

vaihtele ympäristössä. (Värjä, P. & Mikkola, 3-7) 

 

Nykyään rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan usein siten että kohteeseen 

sijoitetaan valvomoalakeskus tai -keskuksia, joihin liitetään ne talotekniset järjestelmät, 

joita halutaan automaation ohjaukseen ja valvontaan. Kohteeseen asennetaan erilaisia 

automaation toimilaitteita, joilla mitataan, ohjataan ja säädetään eri toimintoja. 

Toimilaitteet johdotetaan alakeskukseen, jonka säätimiin on ohjelmoitu jokaisen 

toimilaitteen toiminta. Esimerkiksi huoneen lämpötilamittaus voidaan liittää 

automaatioon vain sen seurannan takia tai sitten lämpötila-arvoa voidaan käyttää muun 

muassa ilmanvaihtokoneen säädön toimintaan siten, että lämpötila pyritään pitämään 

tietyssä asetusarvossaan. Alakeskusten halutaan usein ohjaavan myös 

sähköjärjestelmään kuuluvia toimintoja, kuten esimerkiksi valaistusta. Tällöin 

kaapeloidaan sähkökeskuksen ja alakeskuksen väli siten, että valaistuksen 

sähkönsyöttöä voidaan ohjata päälle ja pois automaation kautta. Alakeskukseen voidaan 

ohjelmoida aikaohjelma, jonka perusteella voidaan tiettyyn esimerkiksi tiettyyn aikaan 

ohjata valaistus päälle jokaisena päivänä automaattisesti. Eri turvallisuuteen liittyvistä 

järjestelmistä otetaan usein hälytystietoja, jotta niitä voi valvoa keskitetysti 

automaatiojärjestelmän kautta. Silloin kaapeloidaan reitti alakeskukselta esimerkiksi 

paloilmoitin- tai rikosilmoitinkeskukselle, joista yleensä hälytystieto saadaan välitettyä 

eteenpäin.  
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3.1 TAC Vista -rakennusautomaatiojärjestelmä 

 

Rakennusautomaatiojärjestelmänä toimi TAC Vista -järjestelmä. Se perustuu avoimeen 

arkkitehtuuriin ja tiedonsiirrossa käytetään vapaata topologiaa (TP/FT-10), joten 

järjestelmä on hyvin muunneltavissa ja siihen voi lisätä eri valmistajien laitteita. TAC 

Vistalla saa koottua eri järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän kenttäväylän 

tiedonsiirto perustuu laajasti käytettyyn LonWorks-tekniikkaan. (Schneider Electric) 

 

 

3.1.1 TAC Vista Server ja Workstation 

 

TAC Vista Server eli Vista-palvelin muodostaa yhteyden fyysiseen laitteistoon, jolloin 

Workstation-käyttöliittymällä näkee järjestelmän toiminnan graafisessa muodossa. 

Käyttöliittymän avulla voi valvoa ja ohjata järjestelmää, sekä tarkastella hälytyslokeja ja 

trendejä. Se on myös hyvin muunneltavissa, siihen voi helposti lisätä esimerkiksi 

hetkellisiä trendiseurantoja tai hälytyslokeja. Workstation-käyttöliittymää voi käyttää 

sekä lopullisena käyttöliittymänä loppukäyttäjälle että myös järjestelmän tekijälle 

työalustana, johon saa suoraan luotua valvomon toiminnat. (Schneider Electric) 

 

 

3.1.2 TAC Xenta 

 

TAC Xentoilla tarkoitetaan Vista-järjestelmän fyysisiä säätimiä sekä muita moduuleita 

ja laitteistoa. Xenta-tuoteperheeseen kuuluu monia erilaisia laitteita, jotka on suunniteltu 

käytettäväksi erilaisiin kohteisiin ja ympäristöihin. Säätimiin liitetään sekä analogisia 

että digitaalisia tuloja ja lähtöjä sekä niihin voidaan ladata ohjelma edellämainitussa 

Vista Workstationissa, jolloin säätimet pystyvät säätelemään järjestelmien toimintoja 

itsenäisesti. Lisäksi on Xenta-säätimiä, jotka toimivat kommunikointiyksikkönä eri 

tiedonsiirtotekniikoiden välillä, jolloin järjestelmään voidaan liittää myös paljon 

muidenkin valmistajien laitteita. (Schneider Electric) 
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3.1.3 Xbuilder ja Graphic Editor -sovellukset 

 

TAC Xbuilder on Xenta-servereiden konfigurointityökalu. Xenta-servereitä ovat Xenta 

500- ja 700-sarjat sekä Xenta 913. Xbuilder-ohjelmassa onnistuu edellämainittujen 

moduulien yhteysasetuksien muokkaus sekä niihin liitettävien laitteiden lisäämiseen 

liittyvien konfigurointien luonti. (Schneider Electric) 

 

Graphic Editor on Vista-järjestelmän grafiikkaeditori valvomoiden grafiikoiden tekoon. 

Ohjelman monipuoliset grafiikkaominaisuudet edesauttavat tekemään 

rakennusautomaatiojärjestelmän hallinnasta selkeämpää ja käyttäjäystävällisempää. 

Grafiikoiden muokkaus on myös vaivatonta, joten muutosten teko tarvittaessa onnistuu 

nopeasti esimerkiksi loppukäyttäjän haluamaan suuntaan. (Schneider Electric) 
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4 KÄYTETYT TIEDONSIIRTOPROTOKOLLAT 

 

 

4.1 Modbus-protokolla 

 

Modiconin 1979 vuonna julkaistu Modbus-protokolla on yleisesti käytetty 

sarjaliikenneprotokolla ohjelmoitaville logiikoille. Modbus on avoin ja monipuolinen 

protokolla, jonka takia sitä voi käyttää teollisuuden sovellusten lisäksi muun muassa 

rakennusautomaatiossa ja energianhallintajärjestelmissä. Modbus mahdollistaa eri 

valmistajien laitteiden kommunikoinnin yhteisen protokollan avulla. (Piikkilä, V. & 

Sahlstén, 243) Modbus-protokollaa käytetään älykkäiden kenttälaitteiden 

kommunikointitapana, minkä avulla onnistuu myös laitteiden monitorointi ja 

ohjelmointi (Modbus). 

 

Jokaiselle modbus-väylään liitettävälle laitteelle annetaan yksilöllinen osoite. Modbus 

toimii isäntä-renki -periaatteella eli järjestelmän isäntälaite lähettää modbus-komennon, 

joka sisältää sen renkilaitteen modbus-osoitteen, jolle komento on tarkoitettu. Vain tämä 

laite suorittaa komennon, vaikka kaikki muutkin samaan verkkoon kytketyt laitteet 

vastaanottavat komennon. Modbus-komennot sisältävät tarkisteen, jolla varmistetaan 

komennon kulkeminen virheettömänä. Renki siis suorittaa isännältä tulleen komennon 

sekä lähettää vastauskehyksen. Yhteen isäntään voidaan liittää enintään 247 renkiä. 

Modbus voidaan toteuttaa monella eri fyysisellä liitäntätavalla ilman että sen 

sovelluskerros muuttuu. Modbus-kehyksiä on Modbus RTU, Modbus ASCII ja Modbus 

over TCP/IP (Piikkilä, V. & Sahlstén, 244-245). Kahta ensimmäistä käytetään usein 

sarjaliitännöissä ja viimeistä ethernet-liitännässä. Muun muassa RS232-

sarjaporttiliitäntää voidaan käyttää tiedonsiirtoon yhden isännän ja yhden orjalaitteen 

välillä, mutta tavallisemmin käytetään monen pisteen RS485-verkkoa, jossa yksi isäntä 

ohjaa useita renkilaitteita.  
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4.2 TCP/IP 

 

TCP/IP eli Transmission Control Protocol/Internet Protocol on yleisesti internet-

liikenteessä käytettyjen protokollien yhdistelmä. Internet Protocol eli IP alemman tason 

protokolla, minkä tarkoitus toimittaa IP-tietoliikennepaketteja Internet-verkossa 

isäntälaitteelta toiselle määritettyjen IP-osoitteiden avulla. IP-osoite kertoo paketin 

kohteen nelitavuisella numeroyhdistelmällä. Jokainen IP-osoitteen numero on väliltä 0 

...255. Kaikille laitteilla ja tietokoneilla tulee olla IP-osoite, jotta ne voidaan tunnistaa 

internetissä. TCP taas kuuluu kuljetuskerroksen protokolliin, jonka tehtävänä on luoda 

yhteyksiä koneiden välillä ja jakaa tieto paketteihin. TCP seuraa pakettiliikennettä ja 

huomaa esimerkiksi hävinneet paketit, jolloin ne voidaan lähettää uudestaan. 

(VirtuaaliAMK) 

 

Usein IP-verkko jaetaan pienempiin osiin aliverkottamalla tehokkuuden parantamiseksi 

ja selkeyttämiseksi. Yleensä aliverkotukseen käytetään aliverkonpeitettä, joka erottaa 

laiteosan verkko-osasta. Aliverkonpeite on myös nelitavuinen osoite IP-osoitteen 

tavoin. Aliverkottamalla saadaan pilkottua verkkoa pienempiin osiin, jolloin yhden 

verkon osoite- ja laitemäärä pienenee. Rajatulla osoiteavaruudella saadaan tehokkaampi 

verkko jonkin tietyn järjestelmän tai esimerkiksi rakennuksen käyttöön. Eri kohteiden 

rajaaminen omaan aliverkkoonsa auttaa myös verkkojen hallinnoinnissa. Samassa 

verkossa olevat laitteet voivat lähettää paketteja toisilleen suoraan, kun taas toiseen 

verkkoon lähetettäessä tieto menee oletusyhdyskäytävän kautta, joka sitten ohjaa sen 

eteenpäin muihin verkkoihin. (Rintala, M.) 
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5 LAITTEISTO 

 

 

5.1 EGX100 -yhdyskäytävä 

 

EGX100-yhdyskäytävällä saadaan kerättyä tietoa Modbus-protokollaa käyttävistä 

laitteista TCP/IP-protokollan kautta. Täten voidaan hyödyntää yleiskaapelointia 

tiedonsiirrossa  ja laitteelle ei tarvita muita erillisiä johdotuksia. Yhteen EGX100-

yhdyskäytävään voidaan liittää 32 Modbus-liitännäistä laitetta. (Schneider Electric) 

 

EGX100-yhdyskäytävää pystyy hallitsemaan selainpohjaisella ohjelmistolla, kun se 

liitetään samaan  verkkoon PC:n kanssa. Sen avulla saa konfiguroitua kuinka monta 

laitetta EGX100:an halutaan liitettävän ja määriteltyä tiedonsiirtoon liittyvät asetukset. 

(Schneider Electric) 

  

 

5.2 Schneider Electricin sähköenergiamittarit 

 

Schneider Electricin PM-sarjan sähköenergiamittareilla on vaihtelevia ominaisuuksia 

mallista riippuen, mutta melkein jokaisesta mallista löytyy Modbus RS485-

sarjaliitäntäversio, mikä mahdollistaa järjestelmäintegraation. Mittareilla saa arvoja 

kaikista sähkön perussuureista yhteissummina sekä myös jokaisesta vaiheesta erikseen. 

Modbus:in avulla voi lukea kymmeniä eri rekisteriarvoja mittarista riippuen mallista. 

Paikalliseen tarkasteluun löytyy LCD-näyttö ja painikkeet arvojen selaamiseen sekä 

asetusten määrittämiseen. (Schneider Electric) 

 

 

5.3 Xenta 913 -yhdyskäytävä 

 

Xenta 913 on yhdyskäytävä/serveri, jonka avulla onnistuu monien eri laitteiden 

integrointi Vista-järjestelmään. Se tukee yleisimmin käytettyjä Modbus-, LonWorks- ja 

Bacnet-protokollia. Xenta 913 on konfiguroitavissa Xbuilder-sovelluksella. 

(Schneider Electric) 
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6 JÄRJESTELMÄINTEGRAATION TARKOITUS 

 

 

Järjestelmien integraatio luo mahdollisuuden täysin automatisoituun ympäristöön, missä 

kaikki laitteisto toimii yhteen ja pitää olosuhteet tasaisina ja vaivattomina käyttäjälle. 

Yhteennivottu järjestelmä helpottaa käyttäjää seuraamaan kohteen talotekniikkaa ja 

muita toimintoja yhdestä käyttöliittymästä, jolloin myös olosuhteiden muokkaaminen ja 

energiatehokkuuteen pyrkiminen on selkeämpi toteuttaa. Graafisen 

valvomojärjestelmän etuna on myös se, että kohteen toiminnan seuraaminen ei ole 

pelkästään arvojen lukemista, vaan esimerkiksi mittausten sijainti ja merkitys saadaan 

konkretisoitua havainnollistavien kuvien ja kaavioiden avulla. Huoltokin helpottuu ja 

toimii ajoissa ennen kuin vahinkoa tai turhaa energiankulutusta syntyy, kun laitteiden 

huoltohälytykset tulevat kootusti yhteen paikkaan. 

 

 

6.1 Sähköenergiamittaus rakennusautomaatiojärjestelmässä 

 

Sähköenergiamittauksen liittäminen rakennusautomaatiojärjestelmään tuo selkeän tavan 

seurata kulutusta muun muassa trendeillä. Mittausarvoista voi tehdä erilaisia laskentoja 

järjestelmässä, jolloin nähdään esimerkiksi kulutus tietyllä ajanjakson välein. 

Mittausväliä voi säätää sopivaan sykliin, joten esimerkiksi merkittävämpään 

mittauskohteeseen voi pistää tiheämmän välin ja muille harvemman, jotta järjestelmä ei 

kuormitu turhaan. Järjestelmässä saadaan kaikki mittaustulokset lokeihin, jolloin 

voidaan tehdä myös pidemmän ajan tarkastelua kulutuksissa. Kulutusta seurataan 

tietyllä jaksolla, jonka jälkeen voidaan tehdä mahdollisia säästötoimia tai muutoksia 

kuluttavien laitteiden toimintaan. Myös automatisoitu järjestelmien ohjaus on 

mahdollista kulutusten perusteella. Ilman aktiivista kulutuksen seurantaa voisi jokin 

prosessi tai toimnto kuluttaa suuria määriä kenenkään huomaamatta, tai jos kulutusta 

seurataan vain yhdellä pääkeskusmittauksella niin varsinkin isossa kohteessa voi olla 

vaikea selvittää mistä esimerkiksi suuri kulutus on johtunut. Laajan 

mittarointijärjestelmän hankinta voi tuntua turhalta, kun sen hyöty ei tule heti 

konkretisoidu, mutta tulevaisuuden kannalta se on järkevä valinta varsinkin nykypäivän 

energian hinnan nousun takia. 
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6.2 Kenttäväyläliitännän edut 

 

Kenttäväyläliitännäiset laitteet voivat olla hankalampia käyttöönottaa tavalliseen  

fyysisiin analogisiin ja digitaalisiin tuloihin ja lähtöihin perustuvaan toteutukseen 

verrattuna, tai niihin täytyy ainakin perehtyä hyvin, jotta toimiva järjestelmä syntyisi. 

Kuitenkin kun väyläyhteydet saa toimimaan laitteiden välillä niin järjestelmä on yleensä 

varmatoiminen ja sen avulla onnistuu suurimääräinenkin tiedonsiirto vähällä 

kaapeloinnilla. Kaapeloinnissa säästäkin selvästi verrattuna perinteiseen tapaan, jossa 

joka mittaukselle ja ohjauksella täytyy vetää omat kaapelit. Kenttäväylälaitteet ovat 

myös älykkäämpiä eivätkä ole niin riippuvaisia tai välttämättä lainkaan riippuvaisia 

järjestelmän pääyksiköstä. 

 

 

6.3 Ethernet-verkon hyödyntäminen rakennusautomaatiossa 

 

Nykyajan rakennuksista löytyy lähes poikkeuksetta tietoliikennejärjestelmä ja kattava 

yleiskaapelointi. Vaikka sen pääasiallinen tarkoitus on tuoda toimiva verkko 

rakennukseen ja yhteys ulkoverkkoon, niin sitä voi hyödyntää myös 

rakennusautomaation tiedonsiirrossa varsinkin isoissa kohteissa hyvän kantavuuden 

takia. Alakeskukset voivat kommunikoida ethernet-verkossa keskenään, kun ne liitetty 

tietoverkkojärjestelmään. Vikatilanteiden selvitykseen löytyy paljon apukeinoja ja 

työkaluja, kun TCP/IP-protokolla on niin laajalti käytetty ja kehitetty yhteysprotokolla. 
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7 SÄHKÖENERGIAMITTARIN LIITTÄMINEN JÄRJESTELMÄÄN 

 

 

7.1 Lisääminen Vista-valvomoon 

 

Ensimmäisenä aloitetaan suunnitteluvaiheesta, jossa tehdään tarvittavat toimenpiteet 

Vista-järjestelmässä. 

 

Kuva 1. Xenta 913 -yhdyskäytävän asetusten muokkaus Xbuilder-sovelluksella. 

 

Modbus-väylätekniikkaa käyttävät laitteet lisätään Vista-valvomoon Xenta 913-

yhdyskäytävän avulla, joka pystyy kommunikoimaan eri väylätekniikoiden kanssa. 

Aluksi luodaan Xenta 913 -laite Vista-järjestelmän fyysiselle puolelle puustossa. 

Yhdyskäytävää pystyy muokkaamaan Xbuilder-sovelluksella, joka on integroitu Vista-

järjestelmän toimintoihin. Puustoa luodaan sen kommunikointitavan alle, jota käytetään 

eli tässä tapauksessa TCP/IP, mikä luo yhteyden Xenta 913 ja EGX-yhdyskäytävän 

välille. Jos ei käyttäisi välissä TCP/IP-protokollaa, voitaisiin luoda myös suoraan 

Modbus yhteydelle tarvittava pohja. Kuitenkin TCP/IP:tä käytettäessä jokaiselle 

yhteyslaitteelle lisätään IP-osoitteet, jotka myöhemmin myös määritellään juuri EGX-

yhdyskäytävien omiin asetuksiin. 
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Kuva 2. Sähköenergiamittarin Modbus-rekisteri Device Editoriin lisättynä. 

 

Sitten TCP/IP-yhteyden alle luodaan Device template eli käytännössä lista Modbus-

rekistereistä ja asetuksista, joilla arvot luetaan Vistaan laitteesta, luonti tapahtuu Device 

Editor -sovelluksen avulla. Sovelluksessa määritellään tietyn sähköenergiamittarin 

manuaalin tietojen avulla vastaavat rekisterinumerot, arvojen lähetyksen tyypin ja tavan 

sekä mahdolliset skaalaavat kertoimet arvoille, jos halutaan tiedon tulevan tietyssä 

yksikössä. Ylläolevassa kuvassa on Device Editor -sovelluksen rekisterinäkymä, jossa 

vasemmalla Modbus-laitteen rekisterin asettelut ja oikealla Vistan asetukset. Rekisterit 

määritelty PM9C-sähköenergiamittarin manuaalin mukaan (Liite 1.). Määrittelemisen 

kanssa tulee olla huolellinen ja onkin järkevää testata toimiiko luotu rekisteri 

esimerkiksi toimistoon luodussa testausympäristössä ennen todellista 

käyttöönottotilannetta jos vain mahdollista.  

 

Eri laitteiden manuaalien rekisterilistat eroavat paljon toisistaan, jolloin tiettyä tapaa 

lukea niitä ei voi määritellä. Täten kun on saanut jonkin laitteen rekistereitä luettua 

onnistuneesti, kannattaa luotu device template pistää talteen, jolloin työtä ei tarvitse 

tehdä aina uudestaan. Usein tietyn laitevalmistajan rekisterilistat ovat samankaltaisia 

esimerkiksi eri sähköenergiamittarimallien välillä, jolloin samaa templatea voi 

hyödyntää eri laitemallinkin rekisterien lukuun. Kuitenkaan aina ei ole näin, vaan muun 

muassa Schneider Electricin PM750-sähköenergiamittarin rekisterit (Liite 2.) eroavat 

sen verran selkeästi PM9C-mittarin rekistereistä (Liite 1.), joten vaikka ensimmäiseen 

näistä olisi template tehtynä niin sitä ei saa hyödynnettyä jälkimmäisen mittarin 

templaten tekoon.   
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Kuva 3. Sähköenergiamittarin arvojen näkymä Vista Workstationissa. 

 

Kun device template ja Xenta 913 konfiguroinnit on tallennettu Vista-tietokantaan, niin 

sähkönenergiamittarin luettavat rekisterit tulevat näkyviin Vista Workstationissa Xenta 

913:n alle fyysisen puolen puustoon. Fyysiseltä puolelta voi testailla jo arvojen 

lukemisen toimivuutta ja tarkastella arvoja. Käyttäjää varten arvot kuitenkin tuodaan 

loogiselle puolelle, jolloin ne voidaan linkittää sähkönenergiamittarille luotuun 

grafiikkanäkymään. Ylläolevassa kuvassa näkyy kohde-niminen kansio, jonka alle 

voidaan luoda lisää kansioita, joihin eri järjestelmien arvot tuodaan. Tällöin 

sähköenergiamittaukselle tulee oma kansio, johon tuodaan sähköenergiamittareiden 

arvojen oikotiet fyysiseltä puolelta. 

 

 

7.2 Kytkennät laitteiden välillä 

 

Käyttöönotossa on hyvä tarkistaa kytkentöjen oikeellisuus varsinkin ongelmatilanteissa. 

EGX-yhdyskäytävään tulee kytkeä vain yhdeltä sähköenergiamittarilta tulevat johtimet 

vaikka mittareita olisi useampia, sillä niiden väylä kytketään yhteen ketjuttamalla. Jos 

sähkökeskukset ovat kaukana toisistaan tai reitti hankala, niin kaikki kaapelit voidaan 

tuoda myös alakeskuksen yhteyteen ja ketjuttaa siinä ne siten että vain yhdet johtimet 

liitetään EGX-yhdyskäytävään. Kaapelointiin onkin hyvä käyttää useampi parista 

kaapelia varmuuden vuoksi. Modbus-väylää käytettäessä väylän johtimet ei saa mennä 

ristiin missään vaiheessa, sillä se estää toimivuuden kokonaan kyseisessä väylässä eli 

mitään laitetta ei voi lukea. 
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7.3 EGX-yhdyskäytävän konfigurointi 

 

EGX-yhdyskäytävään tarvitsee muuttaa konfigurointeja, jotta kommunikointi sujuisi 

sähköenergiamittariin. Yhdyskäytävän hallintasivulle pääsee internet-selaimella 

kirjoittamalla osoiteriville sille oletuksena määritellyn IP-osoitteen. Sitä ennen täytyy 

tietokone tulee liittää verkkokaapelilla EGX-yhdyskäytävään ja tietokoneen IP-osoite 

asettaa samaan verkkoon yhdyskäytävän kanssa tietokoneen verkkoasetuksista. 

 

Kuva 4. EGX100-yhdyskäytävän sarjaporttiasetukset. 

 

EGX-yhdyskäytävään asetellaan ensiksi Modbus-tiedonsiirtoon tarvittavat asetukset. 

Tärkeää on, että asetukset vastaavat Xenta 913 -yhdyskäytävään ja 

sähköenergiamittariin määriteltyihin asetusten kanssa. EGX-yhdyskäytävä määritellään 

rengiksi (Master) sekä Physical Interface eli fyysinen liitäntätapa valitaan 

sähköenergiamittarin liitäntämahdollisuuden mukaan, lisäksi valittavana on muun 

muassa eri väylänopeuksia sekä parititeetin valinta. 

 

Toiseksi tulee täyttää Device list eli laiteluettelo. Riippuen sähköenergiamittareiden 

määrästä, lisätään niin monta eri local ID-osoitetta eli laitteiden yksilöllinen osoite 

Modbus-tiedonsiirtoa varten. Kolmea mittaria liittäessä voidaan käyttää yksinkertaisesti 

esimerkiksi 1, 2 ja 3 lukuja osoitteina. Käytettäväksi protokollaksi valitaan Modbus-

protokolla. 
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Kuva 5. EGX100-yhdyskäytävän TCP/IP-asetukset. 

 

Viimeiseksi määritellään yhdyskäytävän TCP/IP-asetukset, jotta yhteys Xenta 913 -

yhdyskäytävän kanssa syntyisi. Tässä vaiheessa on järkevää luoda selkeä lista IP-

osoitteista ja merkitä ylös myös Subnet mask (aliverkon peite) ja default gateway 

(oletusyhdyskäytävä) -osoitteet. IP-osoitteet ovat aina yksilöllisiä, joten jokaiselle EGX-

yhdyskäytävälle määritellään oma osoite. Käytettävän IP-osoiteavaruuden saa yleensä 

haltuun tietoverkon haltijalta, jolloin mitkään muut kohteen IP-osoitteistetut laitteet 

eivät mene päällekkäin EGX-yhdyskäytävien osoitteiden kanssa. 

 

 

7.4 Sähköenergiamittarin konfigurointi 

 

Sähköenergiamittariin tulee asettaa parametrit Modbus-tiedonsiirtoa varten. Parametrien 

tulee kohdata EGX100-yhdyskäytävän kanssa, jotta yhteys voisi toimia. Parametrit 

liittyvät lähinnä kommunikoinnin asetuksiin eli väylänopeuden ja parititeetin 

valitsemiseen, sekä mittariin tulee myös asettaa Modbus-osoite, joka lisätään myös 

EGX100-yhdyskäytävään. Kyseinen osoite tulee aina Vista-valvomoon Xenta 913:en 

saakka, joten osoitteita määriteltäessä tulee olla täsmällinen sekä pitää dokumentointi 

ajan tasalla. Kommunikointiasetusten lisäksi sähköenergiamittariin valitaan käytetty 

sähköliitäntätapa sekä mahdolliset virta- ja jännitemuuntokertoimet sen mukaan 

millaista liitäntätapaa ja minkä kokoisia muuntajia on sähkökeskuksessa käytetty. 
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Tarvittavat tiedot pitäisi löytyä sähkösuunnitelmista, jolloin dokumentointi voidaan 

tehdä jo ennen käyttöönottoa ja kentällä tehtävä työ helpottuu. 

 

 

7.5 Useamman sähköenergiamittarin lisäys 

 

Useamman sähköenergiamittarin lisäämiseksi yhden EGX-yhdyskäytävän perään 

tarvitsee ottaa huomioon oikea kytkentätapa sekä sähköenergiamittareiden 

osoitteistaminen toimivuuden säilymiseksi. Jokaiselle mittarille tulee määrittää 

yksilöllinen Modbus-osoite, jotta mistään niistä voisi lukea mittausarvoja. Osoitteiden 

tulee myös täsmätä  sekä EGX- että Xenta 913 -yhdyskäytävien konfiguroinneissa kuten 

kappaleessa 7.4 kerrottiin. 

 

 

7.6 Liitoksen toimivuuden testaus valvomoon 

 

Jokaisen laitteen konfigurointien ja kytkentöjen tarkastuksen jälkeen liitoksen 

toimivuutta voidaan testata valvomojärjestelmässä, jossa arvoja tulisi pystyä 

seuraamaan. Vista Workstationissa voidaan tarkastella Xenta 913 -yhdyskäytävän tilaa 

ja siihen luotuja sähköenergiamittareita, jolloin niiden tulisi mennä online-tilaan ja 

mittausarvojen luku onnistua. Mikäli tila on edelleen offline ja arvoja luettaessa tulee 

completion event -virhettä niin ensiksi kannattaa tarkistaa saako EGX-yhdyskäytävään 

yhteyttä valvomokoneelta. Tämä onnistuu kirjoittamalla kyseiseen EGX:n määritetyn 

IP-osoitteen joko internet-selaimen osoiteriville, jolloin tulisi päästä hallintasivulle tai 

sitten käyttää komentoriviä, jossa ping-komennolla voi testata löytyykö kyseistä 

osoitetta. Hallintasivun ilmestyessä tai IP-osoitteen vastatessa yhteys toimii, jolloin 

ongelma todennäköisesti sähköenergiamittarin ja EGX-yhdyskäytävän välillä joko 

konfiguroinneissa tai kytkennässä. Mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisuja käsitellään 

lisää seuraavissa kappaleissa. 
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7.7 Näkymä ja trendit valvomossa 

 

Valvomoon luodaan graafinen käyttöliittymä sähköenergiamittareille. Usean mittarin 

tapauksessa valvomon näkymä tulee tehdä selkeästi käytettäväksi nimeämällä mittarit 

esimerkiksi niiden sähkökeskuksen tunnuksen mukaan ja isossa kohteessa pohjakuvien 

käyttö hyödyllistä, joiden avulla voi tehdä eräänlaisen kartan sähkökeskuksien 

sijainnista.  

 

Trendejä voi luoda mistä tahansa mittausarvosta, yleisimpänä energiankulutuksen 

seuranta. Vista-järjestelmässä jokaiselle arvolle voi luoda loki-tiedoston, ja halutessaan 

luoda sille myös trendin. Kuitenkin lokiin tallentaminen turhan nopealla mittausvälillä 

aiheuttaa hitautta järjestelmässä, joten kannattaa miettiä mitkä arvot ovat niitä 

tärkeimpiä seurattavia ja tehdä vain niistä trendit. Vista-järjestelmässä voi luoda 

aikaohjelmat lokien tallentumiselle, jolloin voidaan keskittää arvon seuraaminen 

tarvittavaan ajankohtaan eikä synny niin suurta kuormitusta järjestelmälle sekä lokiin 

saadaan vain ne tiedot mitä halutaankin. 

 

Kuva 6. Esimerkki graafisesta näkymästä sähköenergiamittarille Graphic Editorilla. 
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Kuvassa 6. esimerkkimalli graafisesta sähköenergiamittarinäkymästä, jossa 

perussuureiden mittaukset näkyvillä selityksineen, sekä painike 

energiankulutusmittauksen trendiin.  Grafiikka kannattaa pitää yksinkertaisena eikä 

tuoda liikaa tietoja näkyviin, sillä peruskäyttäjälle ylimääräisistä tiedoista tuskin on 

lisäarvoa sekä käytettävyys ja selkeys heikkenee. Jokainen järjestelmä on hyvä pitää 

omissa kuvissaan, ja jos tietoa on paljon niin tekee useampia välilehtiä, jotka kootaan 

erilliseen koontivalikkoon tai -kuvaan. Näin käytettävyys säilyy parempana ja arvot 

grafiikallakin päivittyy paremmin Vista-järjestelmässä. Kuitenkin jos jostain 

vaativammasta kohteesta halutaan saada enemmän sähköteknisiä tietoja mittarin avulla, 

niin rekistereitä voidaan lukea enemmän sekä tehdä myös vapaasti erilaisia laskelmia 

mittarin arvoja käyttäen TAC Vistan Menta- ohjelmointityökalulla. Kaikki halutut arvot 

ja laskelmat voidaan sitten lisätä käyttäjälle grafiikkaan. 

 

 

7.8 Mahdollisia ongelmia liitoksessa 

 

Liittämisprosessissa voi tulla monenlaisia ongelmia vastaan, jotka kaikki ei välttämättä 

ole itsestäriippuvia tekijöitä. 

 

Kuvio 1. Liittämisprosessi kokonaisuudessaan. 

 

 

Mittauksen arvojen luku PM9C-sähköenergiamittarilla EGX-hallintasivun kautta ei 

onnistunut, vaan tuli virheilmoitus ”Device timeout” eli laite ei vastaa tietyn 
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ajanmääreen sisällä. ”Timeout”-aikaa pystyi kasvattamaan, mutta se ei kuitenkaan 

auttanut asiaan. Ongelma ei kuitenkaan vaikuttanut valvomo-liitokseen, sillä Vista-

järjestelmässä arvojen luku kuitenkin onnistui. Hallintasivun kautta tehty arvojen luku 

olisi ollut hyvä testaamismuoto EGX-yhdyskäytävän ja sähköenergiamittarin välillä, 

jolloin se väli olisi voitu todeta toimivaksi. Nyt koko valvomoliitos piti saada kuntoon 

mittarilta yhdyskäytävien kautta valvomoon kokonaisuudessaan, jotta arvojen luku 

onnistuisi. Tällöin ongelmatilanteessa ei välttämättä tiennyt missä vika ja sen 

korjaamiseksi täytyi tarkistaa koko liitosprosessi. Muilla vastaan tulleilla 

sähköenergiamittareilla arvojen luku on onnistunut hallintasivun kautta, jolloin EGX:n 

ja mittarin yhteys on voitu todeta toimivaksi jo niitä konfiguroidessa ennen kun koko 

valvomoliitos on ollut vielä toiminnassa. 

 

Ison rakennuskompleksin tietoverkossa voi olla paljon IP-osoitteita varattuna eri 

järjestelmille ja laitteille, joten osoitteiden kanssa tulee erityisen tarkka ettei 

päällekkäisyyksiä synny. Nämä voi aiheuttaa arvaamattomia toimimattomuuksia 

järjestelmissä, jos tietoverkon haltija on määritellyt eri toimijoiden laitteistolle 

vahingossa päällekkäisiä osoitteita. Usein eri järjestelmille on määritelty oma aliverkko, 

jotta ongelmia ei syntyisi. 

 

Ongelmatilanne voi johtua siis monesta eri seikasta, joten on hyvä käydä 

seuraavanlainen tarkistuslista läpi sähkömittarilta lähtien: 

 

 Sähköenergiamittarin ja EGX-yhdyskäytävän välisen Modbus-väylän kytkentä 

 EGX-yhdyskäytävän dip-kytkimien oikean asennon varmistaminen laitteen 

manuaalin suositusten mukaan (terminointi ,BIAS, jumper) 

 Mittarin ja EGX-yhdyskäytävän kommunikointiasetusten vastaavuus toisiinsa 

(Sarjaporttiasetukset sekä laitteiden yksilöllinen osoite) 

 EGX:n määritettyjen IP-asetusten täsmääminen Xenta 913 -serverin asetettuihin 

asetuksiin Vista-valvomossa sekä  yksilöllisen Modbus-osoitteen täsmääminen 

EGX:n ja sähkömittarin kanssa 

 Xenta 913 -serveriin Device Editorilla luodun Modbus-rekisteripohjan 

rekisterien täsmääminen käytetyn sähköenergiamittarin manuaalin Modbus-

rekisterien kanssa sekä oikeiden lukuasetusten tarkistaminen 

 Xenta 913 -serverin toimivuuden varmistaminen Vista-valvomoon eli Vistan 

fyysiselle puolen puustoon luodun laitteen IP-osoitteen täsmääminen Xenta 913 



24 

 

-serveriin konfiguroituun IP-osoitteeseen sekä laitteen fyysisen liitännän 

varmistaminen alakeskuksesta 

 

 

Kyseisen listauksen avulla voi poissulkea eri ongelmamahdollisuuksia, jolloin lopulta 

pitäisi ainakin ongelman aiheuttaja löytyä tai väli, johon yhteys katkeaa. Jos kaikki 

aseteltavat asetukset ovat varmistettu, mutta silti esimerkiksi yhteyttä 

sähköenergiamittariin ei synny niin kyse on todennäköisesti laiteviassa. Siinäkin 

tilanteessa voi olla kaksi vikamahdollisuutta eli joko EGX-yhdyskäytävässä tai 

sähköenergiamittarissa vika, joten kannattaakin olla varuilla ainakin yksi yhdyskäytävä, 

jolla yhteys on saatu jonkun muun laitteen kanssa toimimaan. Yhdyskäytävä on 

helpompi vaihtaa toiseen, jolloin kun sekin vikamahdollisuus poissuljettu niin voidaan 

olettaa että vika sähköenergiamittarissa. 

 

Vaikka sähköenergiamittarin luenta olisi saatu toimimaan valvomoon saakka, voi tulla 

ongelmaa arvojen paikkaansapitävyyden kanssa, eli valvomoon ei saada samoja arvoja 

kuin mitä paikallisesti sähköenergiamittarilla lukee. Ongelma johtuu tällöin yleensä 

modbus-rekistereistä ja niiden luentatavoista ja määrityksistä Vistaan. 

Sähköenergiamittareiden rekisterilistoissa on määritelty yksiköt ja mahdolliset 

kertoimet, kun arvoja luetaan niistä eteenpäin.  Esimerkkinä PM9C-mittarin rekisterit 

(Liite 1.), jossa virta-arvot tulevat milliampeereina ja taajuus hertsin sadasosana. Pitää 

siis tarkoin miettiä ja laskea, missä yksikössä haluaa arvojen näkyvän valvomossa ja 

suositeltavaa on tarkastaa aina arvo paikallisesti, jonka perusteella voi muokkailla sitten 

rekisterin luennan määrityksiä siten että vastaavat todellista lukemaa. 
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8 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön aihe ei kuulostanut alkuun kovin helpolta, kun sähköenergiamittarin 

liittämiseksi Vista-järjestelmään tuli olla tarvittavat tiedot järjestelmistä, ohjelmista ja 

laitteistosta, jotka eivät vielä olleet tuttuja. Kuitenkin kun oikeaan projektiin alkoi 

tekemään kyseistä operaatiota, jossa toistoakin tuli paljon, niin oppi tarvittavat tiedot 

varsin nopeastikin. Silti suunnitteluvaiheessa koko prosessi tuntui helpommalta kuin 

todellisuudessa olikaan, kun kentällä törmäsi monenlaisiin ongelmiin, mitkä johtuivat 

myös ulkopuolisistakin syistä. Ongelmien ratkominen kuitenkin syvensi osaamista sekä 

ohjeen kannalta oli hyvä että niitä löytyi, jolloin ne osataan tiedostaa jatkossa. 

Liitäntäprosessia voi hyödyntää myös muiden laitteiden kuin sähköenergiamittareiden 

liittämiseen, sillä liitäntätapa ei sinänsä muutu mihinkään, huomioon tulee kuitenkin 

ottaa aina eri laitteiden yksilölliset asetukset ja niiden vaihtelevat rekisterilistat. 

 

Työ oli varsin käytännönläheinen ja tekninen, mutta aihealueeseen liittyen pystyi 

kuitenkin pohtimaan muun muassa yleisesti rakennusautomaation ja integraation 

merkitystä sekä miettiä esimerkiksi kehitysmahdollisuuksia rakennusautomaation 

saralla. Käytännönläheisyys ja ohjetyyppinen toteutus vaati varsin yksityiskohtaista 

aiheen käsittelyä, jotta se todella ohjestaisi aiheeseen perehtymätöntä tekijää. Tämän 

seurauksena oppimista tuli ainakin omalta osalta paljon lisää aihealueesta, jolloin 

muiden auttaminen ongelmatilanteissa onnistuu hyvin sekä on helpompi lähteä 

selvittelemään muitakin liittämistapoja ja myös eri laitteiden liittämisen osalta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Esimerkki PM9C -mittarin Modbus-rekistereistä (Schneider Electric) 

Liite 2. Esimerkki PM750 -mittarin Modbus-rekistereistä (Schneider Electric) 



7
Modbus communication / Communication Modbus /  Comunicación Modbus / 
Comunicazione Modbus / Modbus communicatie / Kommunikation Modbus 
Modbus table general mapping / Organisation de la table Modbus / Organización del cuadro general Modbus /
Struttura della tabella Modbus / Modbus register mapping / Aufbau der Modbus Tabelle
Modbus register Description Format Modbus function
101 to 105 Programming parameters 16 bits Read n words (3)
201 Resets 16 bits Read n words (3) 

Write 1 word (6) 
Write n words (16)

1001 to 1055 Measurements 32 bits Read n words (3)

Register list / Liste des registres / Lista de los registros / Elenco dei registri / Lijst van registers / Liste der Register
Modbus 
register

Address: Nb of 
words

Description Unit
Dec. Hex.

Programming parameters / Paramètres de programmation / Parámetros de programación / Parametri di programmazione /
Programmeerparameters / Programmierungs-Parameter
101 100 64 1 Current transformer ratio (Ct) -
102 101 65 1 Voltage transformer ratio (Pt) 1/10
103 102 66 1 System type:

0: 4 wires, 3 CT (4-3 Ct)
1: 3 wires, 3 CT (3-3 Ct)
2: 3 wires, 2 CT (3-2 Ct)
3: 2 wires, 1 CT (2-1 Ct)

-

104 103 67 1 Type of power demand: (dMd type)
0: active power
1: reactive power
2: apparent power

-

105 104 68 1 Demand calculation interval (dMd time) minute
Resets
201 200 C8 1 Reset of:

0x00: no reset
0x01: active energy partial counter
0x02: reactive energy total counter
0x08: operating time counter
0x10: maximum power demand
0x1000: active energy partial counter, reactive energy total counter, opera-
ting time counter and max power demand

-

Measurements table / Table des mesures / Cuadro de mediciones / Tavola delle misurazioni / Metingentabel / Tabelle der Messungen
1001 1000 3E8 2 I1: phase 1 current mA
1003 1002 3EA 2 I2: phase 2 current mA
1005 1004 3EC 2 I3: phase 3 current mA
1007 1006 3EE 2 IN: neutral current mA
1009 1008 3F0 2 U12: line 1 to line 2 voltage mV
1011 1010 3F2 2 U23: line 2 to line 3 voltage mV
1013 1012 3F4 2 U31: line 3 to line 1 voltage mV
1015 1014 3F6 2 V1N: line 1 to Neutral voltage mV
1017 1016 3F8 2 V2N: line 2 to Neutral voltage mV
1019 1018 3FA 2 V3N: line 3 to Neutral voltage mV
1021 1020 3FC 2 F: frequency Hz/100
1023 1022 3FE 2 P: total active power (+/- signed value) kW/100
1025 1024 400 2 Q: total reactive power (+/- signed value) kvar/100
1027 1026 402 2 S: total apparent power kVA/100
1029 1028 404 2 PF: total power factor (+/- signed value) 1/100
1031 1030 406 2 Power factor sector:

1: inductive (o)
2: capacitive ( )

-

1033 1032 408 2 Power demand: active or reactive or apparent (see Reg. 104) kW/100 or kvar/100 or kVA/100
1035 1034 40A 2 Max power Demand: active or reactive or apparent (see Reg. 104) kW/100 or kvar/100 or kVA/100
1037 1036 40C 2 Operating time counter H/100
1039 1038 40E 2 Active energy total counter kWh
1041 1040 410 2 Reactive energy total counter kvarh
1043 1042 412 2 Active energy partial counter kWh
1045 1044 414 2 P1: phase 1 active power (+/- signed value) kW/100
1047 1046 416 2 P2: phase 2 active power (+/- signed value) kW/100
1049 1048 418 2 P3: phase 3 active power (+/- signed value) kW/100
1051 1050 41A 2 Q1: phase 1 reactive power (+/- signed value) kvar/100
1053 1052 41C 2 Q2: phase 2 reactive power (+/- signed value) kvar/100
1055 1054 41E 2 Q3: phase 3 reactive power (+/- signed value) kvar/100

en RS 485 port: 2 wires, 9600 or 19200 bauds, 
Modbus RTU, SELV 6 kV impulse circuit  
(double insulation).

Data: 8 bits.
Parity: even, odd, none.
Stop bit: 1.

@

@
@
@

es Puerto RS 485: 2 hilos, 9600 o 19200 
baudios, Modbus RTU, circuito MBTS 6 kV 
impulso (doble aislamiento).

Datos: 8 bits.
Paridad: par, impar, sin.
Bit de parada: 1.

@

@
@
@

nl RS 485 communicatiepoort: 2 draden, 9600 of 
19200 baud, Modbus RTU, veiligheidslaagspanning 
circuit 6 kV schok (dubbele isolatie).

Data: 8-bits.
Pariteit: even, oneven, geen.
Stopbit: 1.

@

@
@
@

fr Port RS 485 : 2 fils, 9600 ou   
19200 bauds, Modbus RTU, circuit TBTS 6 kV 
choc (double isolation).

Données : 8 bits.
Parité : paire, impaire, sans.
Bit de stop : 1.

@

@
@
@

it Porta RS 485: 2 fili, 9600 o 19200 baud, 
Modbus RTU, circuito in bassa tensione di 
sicurezza a 6 kV di impulso (doppio isolamento).

Dati: 8 bit.
Parità: pari, dispari, nessuna.
Bit di stop: 1.

@

@
@
@

de Schnittstelle RS 485: 2-Draht, 9600 oder 19200 
Baud, Modbus RTU, Stromkreis Kleinspannungs-
Sicherheit 6 kV Implus (Doppeltisolierung).

Daten: 8 Bit.
Parität: gerade, ungerade, ohne.
Stoppbit: 1.

@

@
@
@
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4011
Voltage, L-N, 3P 
Average

1 Integer RO N V Volt/Scale 0-32767

4012 Current, 3P Average 1 Integer RO N I Amp/Scale 0-32767

4013 Frequency 1 Integer RO N 0.01 Hz 4500-6500 Derived from Phase A

4020 Current, A 1 Integer RO N I Amp/Scale 0-32767

4021 Current, B 1 Integer RO N I Amp/Scale 0-32767

4022 Current, C 1 Integer RO N I Amp/Scale 0-32767

4023 Current, N 1 Integer RO N I Amp/Scale 0-32767

4030 Voltage, A-B 1 Integer RO N V Volt/Scale 0-32767

4031 Voltage, B-C 1 Integer RO N V Volt/Scale 0-32767

4032 Voltage, C-A 1 Integer RO N V Volt/Scale 0-32767

4033 Voltage, A-N 1 Integer RO N V Volt/Scale 0-32767

4034 Voltage, B-N 1 Integer RO N V Volt/Scale 0-32767

4035 Voltage, C-N 1 Integer RO N V Volt/Scale 0-32767

4036 Real Power, A 1 Integer RO N W kW/Scale 0-32767 Signed Net Consumption

4037 Real Power, B 1 Integer RO N W kW/Scale 0-32767 Signed Net Consumption

4038 Real Power, C 1 Integer RO N W kW/Scale 0-32767 Signed Net Consumption

4039 Apparent Power, A 1 Integer RO N W kVA/Scale 0-32767

4040 Apparent Power, B 1 Integer RO N W kVA/Scale 0-32767

4041 Apparent Power, C 1 Integer RO N W kVA/Scale 0-32767

4042 Reactive Power, A 1 Integer RO N W kVAR/Scale 0-32767 Signed Net Consumption

4043 Reactive Power, B 1 Integer RO N W kVAR/Scale 0-32767 Signed Net Consumption

4044 Reactive Power, C 1 Integer RO N W kVAR/Scale 0-32767 Signed Net Consumption

4045 Current, A, THD 1 Integer RO N 0.1 % 0-10000

4046 Current, B, THD 1 Integer RO N 0.1 % 0-10000

Table B– 2: Register Listing—Metered Data (continued)

Metered Data

Reg Name Size Type Access NV Scale Units Range Notes

RO = Read Only

R/W = Read/Write

NV = Nonvolatile.
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