
Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe 
TCP/IP-socket. 

De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of MODBUS IP 
gekoppeld kan worden aan een PLC of computer die master is. Die master kan de digitale en 
analoge ingangen opvragen en kan de digitale uitgangen setten/ resetten.  
Tevens is een directe standaard-TCP/IP koppeling mogelijk via een TCP-socket (port 
instelbaar/ default 4041), waarmee via een vraag/antwoord dezelfde data kan worden 
opgevraagd en worden aangestuurd. 

Eigenschappen: 

Aantal digitale ingangen 12 

Aansturing van de ingangen Standaard met potentiaalvrije contacten 

Na omzetten jumper: aansturen met 12VDC of 24VDC 

Modbus adressen Status digitale ingangen Bit 1 tot Bit 12 of Word 9 (LSB is ingang 0) 

Aantal digitale uitgangen 8 transistoruitgangen NPN 

Schakelvermogen digitale uitgangen 200mA sinking 12VDC of 24VDC 

Modbus adressen Status digitale uitgangen Bit 21 tot Bit 28  of Word 10 (LSB is uitgang 0) 

Modbus adressen Sturen digitale uitgangen Bit 21 tot Bit 28  of Word 13 (LSB is uitgang 0) 

Aantal analoge ingangen 8 totaal: 4x 4-20mA en 4x spanning (bereik instelbaar) 

Bereik analoge ingangen spanning (4x) 0-20V /0-10V /0-5V /0-4V /0-2,5V /0-2V /0-1,25V /0-1V

Bereik analoge ingangen stroom (4x) 4-20mA

Modbus adressen opvragen analoge ingangen Word 1 tot Word 8 

Resolutie analoge ingangen 12 bit 

Middeling van het analoge signaal Instelbaar 1-999 via MODBUS Word 12 

Voedingsspanning Tussen 9 en 32VDC, 260mA bij 12VDC 

Baudrate 9600baud, no parity, 8 databit, 1 stopbit  (instelbaar) 

Seriële Interface RS232 (RS485 via converter) 

Ethernet Default IP-adres 192.168.0.88 Port 502 voor MODBUS 

Webpage Voor het instellen van de diverse parameters 

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110



MODBUS adressering via RS232 of IP: 

0x01 : // Read Coil Status  Opvragen Ingangen  00001 tot 00012 (IN0-IN11) 
Opvragen Uitgangen 00021 tot 00028 (OUT0-OUT7) 

0x02 : // Read Input Status  Opvragen Ingangen  10001 tot 10012 (IN0-IN11) 
Opvragen Uitgangen 10021 tot 10028 (OUT0-OUT7) 

De functies 0x01 en 0x02 geven dus hetzelfde resultaat. 

0x03 : // Read Holding Registers Opvragen analoge waarden 40001 tot 40008 (AIN0-7) 
Opvragen digitale Ingangen  40009  
Opvragen digitale Uitgangen 40010 

0x04 : // Read Input Registers Bereik 30000 (Idem als functie 0x03) 
De functies 0x03 en 0x04 (Read Input Registers) geven hetzelfde resultaat. 

0x05 : // Write Single Coil  Schrijven Uitgangbits Bit 21 tot Bit 28 (OUT0-OUT7) 
0x0F : // Write Multiple Coils (Idem als functie 0x05) 

0x06 : // Write Single Register Aanpassen Bereik (Word 11), Middeling (Word 12) 
Uitgangsbits via een Word (Word 13) 

0x10 : // Write Multiple Registers (Idem als functie 0x06) 

Aansturing van de digitale ingangen: 

Standaard worden de ingangen aangestuurd met een potentiaalvrij contact naar Gnd. 
Door het omzetten van Jumper J13 naar 2-4 of4-6 kan de centrale ook met 12VDC of 
24VDC worden aangestuurd. (Default instelling is 5-6). 



Technische gegevens: 

Voedingsspanning: 9-32VDC

Ingangen: 12x ingang t.b.v. potentiaalvrije contacten (aansturing met een 
spanning door de jumper om te zetten) 

Uitgangen:  8x transistoruitgang NPN max. 24VDC/ 200mA. 
Analoge ingangen: 4x analoge ingang 4-20mA (AIN0 tot AIN3) 

4x analoge ingang 0-10V (AIN4 tot AIN7). Voor deze kanalen is een 
gain instelbaar die geschreven wordt op Word 11: 
gain = 0: ingangsbereik 0-20V 
gain = 1: ingangsbereik 0-10V 
gain = 2: ingangsbereik 0-5V 
gain = 3: ingangsbereik 0-4V 
gain = 4: ingangsbereik 0-2,5V 
gain = 5: ingangsbereik 0-2V 
gain = 6: ingangsbereik 0-1,25V 
gain = 7: ingangsbereik 0-1V 

Aansluiten van de uitgangen: K1 hoort bij uitgangen OUT00 tot OUT03 en K2 hoort bij OUT04 
tot OUT07. De spanning naar K1 of K2 is maximaal 36VDC en mag gelijk zijn aan de 
voedingsspanning (netadapter). Aansluiten van K1 en K2 is aangeraden voor inductieve 
belastingen zoals relais. 



Aansluitingen MODBUS4S110: 

Voor de powersupply wordt een connector met 2 aangesloten aders plus en min meegeleverd. 



Instellen diverse parameters via Webpagina 

Via de webpagina (Default IP-adres is 192.168.0.88) is het mogelijk diverse parameters te 
wijzigen. Zie afbeelding hierboven. 

Gateway: vul dit in indien de MODBUS4S110 zich buiten het netwerk van de master bevindt. 

Middeling: het analoge signaal kan worden gemiddeld. Hier wordt het aantal maal middelen 
ingevuld. De controller zal de gemiddelde waarde van dit aantal waarden uitrekenen.  

Gain: de gain is instelbaar voor de spanningsingangen AIN4 tot AIN7: 
gain = 0: ingangsbereik 0-20V 
gain = 1: ingangsbereik 0-10V 
gain = 2: ingangsbereik 0-5V 
gain = 3: ingangsbereik 0-4V 
gain = 4: ingangsbereik 0-2,5V 
gain = 5: ingangsbereik 0-2V 
gain = 6: ingangsbereik 0-1,25V 
gain = 7: ingangsbereik 0-1V



Directe koppeling via TCP/IP (GEEN Modbus) 

Naast een Modbus communicatie via RS232 of TCP/IP is het ook mogelijk een directe TCP/IP 
koppeling te maken over een directe IP-Socket (default port 4041).  
De unit fungeert als een server en wacht op een apparaat dat verbinding maakt. 

Na een connectie kunt U data opvragen door 3 tekens naar de MODBUS4S110 te sturen: 
<STX> ? <ETX>   
De <STX> is 0x02 hex. uit de ASCII tabel en <ETX> is 0x03 hex. uit de ASCII tabel.  

De MODBUS4S110 zal nu vervolgens een antwoord sturen in de volgende vorm: 
<STX>101010101111,00000000,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008<ETX> 
Hierbij is weer <STX> 0x02 hex. en <ETX> 0x03 hex. 

Na de <STX> komen 12 status-bits overeenkomstig de ingangen IN0..IN11 dan een komma, 
dan de status-bits van de uitgangen OUT0..OUT7, dan weer een komma en vervolgens 8x een 
analoge waarde ook gescheiden door een komma.  
De analoge waarden zijn 100x te hoog. Dus 1225 komt overeen met bijv. 12.25 mA (eerste 4 
waarden) of 12.25 Volt voor de volgende 4 waarden. 

Om uitgangen aan te sturen moet u 10 tekens sturen bijv.: <STX>00001111<ETX> 
Hierbij is de <STX> weer 0x02 hex. en <ETX> 0x03 hex. De 8 tekens na de <STX> sturen de 8 
uitgangen OUT0..OUT7 aan. Het eerste teken (‘0’ of ‘1’) na de <STX> is voor OUT0, het laatse 
teken voor de <ETX> is voor OUT7.
Na het sturen van deze tekenreeks wordt hetzelfde antwoord geretourneerd als bij de vraag 
<STX>?<ETX>. 

Reset naar default waarden. 

Indien het ingegeven IP-adres of de baudrate niet meer bekend is, dan kan de unit naar default 
waarden worden teruggezet door de CTS-klem gedurende minimaal 3 seconden te verbinden 
met de +5V-klem. Alle waarden staan nu weer zoals is aangegeven in de webpage van de 
vorige bladzijde. 
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