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Liitinten kuvaus: (ohjauspaneelissa)
-  1. PORTTI (RS 485) – (8-nastainen) tyypin liitin – kirjoitusparametrit ohjaimeen ohjausjärjestelmästä.

-  2. PORTTI (RS 485) – (puhelin, 4-nastainen) tyypin liitin – luettelo parametreista ohjaimelta.

1. MODBUS-väyläohjauksen parametrit
–  yhteysnopeus on 9600 Bd sis. kahdeksan databittiä, yhden pysäytysbitin ja parillisen pariteettibitin.

2.  MODBUS-protokollatila 
MODBUS-väyläohjauksen tuettu tila on RTU.

3. Tuetut toiminnot
- luetaan rekistereitä MODBUS-toiminto 3 (lue holding-rekisterit).
- kirjoitetaan rekistereitä MODBUS-toiminto 16 (kirjoita useita rekistereitä).

4. Vain lukumuotoiset rekisterit
Nämä rekisterit mahdollistavat kaiken alla luetellun tiedon saamisen (tämänhetkinen huoneen lämpötila, puhallusilman tämänhetkinen 
lämpötila, lämmönsiirtoaineen tämänhetkinen lämpötila, EC-versio, ovikoskettimen tila, puhaltimen tämänhetkinen tila, bittivirhejoukko)

Tässä oppaassa kuvataan Ditronic Touch -kosketusnäytön liittäminen Modbus/RTU:hun RS485-
sarjaliikenteen kautta sekä Ditronic Touch -ohjaimen protokollan tekniset määritykset ja 
parametrit ja niiden käyttö.

OSOITE TOIMINTO KUVAUS

1000h huoneen tämänhetkinen 
lämpötila luetaan tämänhetkistä huoneen lämpötilaa tässä osoitteessa, MIN-arvo 0 – MAKS-arvo 255, yksikkö 0,5 °C

1001h puhallusilman  
tämänhetkinen lämpötila

luetaan puhallusilman tämänhetkistä lämpötilaa tässä osoitteessa, MIN-arvo 0 – MAKS-arvo 255,  
yksikkö 0,5 °C

1002h lämmönsiirtoaineen  
tämänhetkinen lämpötila

luetaan lämmönsiirtoaineen tämänhetkistä lämpötilaa tässä osoitteessa, MIN-arvo 0 – MAKS-arvo 255, 
yksikkö 0,5 °C

1003h AC/EC-versio luetaan AC/EC-versiota tässä osoitteessa, arvo 0 = AC-versio, arvo 1 = EC-versio

1004h ovikoskettimen tila luetaan ovikoskettimen tilaa, arvo 0 = ovi auki, arvo 1 = ovi kiinni

1005h puhaltimen tämänhetkinen 
tila

luetaan puhaltimen tämänhetkistä tilaa tässä osoitteessa, AC: MIN-arvo 0 – MAKS-arvo 3, EC: MIN-arvo  
0 – MAKS-arvo 100 % 

1006h bittivirhejoukko luetaan bittivirhejoukkoa tässä osoitteessa, katso taulukosta 4.7 lukuvirhetyyppi
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4.1 Huoneen lämpötila
asetusalue: < 0; 255 >
muoto: lämpötila 0,5 °C:na.

ARVO MERKITYS
0 0 °C
1 0,5 °C
…
100 50 °C
101 51,5 °C
...
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4.2 Puhallusilman lämpötila
asetusalue: < 0; 255 >
muoto: lämpötila 0,5 °C:na.

ARVO MERKITYS
0 0 °C
1 0,5 °C
…
100 50 °C
101 51,5 °C
...

4.3. Lämmönsiirtoaineen lämpötila
asetusalue: < 0; 255 >
muoto: lämpötila 0,5 °C:na.

ARVO MERKITYS
0 0 °C
1 0,5 °C
…
100 50 °C
101 51,5 °C
...

4.4 AC/EC-versio
muoto:

ARVO MERKITYS
0 AC-versio
1 EC-versio



4.5. Ovikoskettimen tila
muoto:

ARVO MERKITYS
0 Ovi auki
1 Ovi kiinni

4.6. Puhaltimen tila
asetusalue: AC-versio < 0; 3 >, EC-versio < 0; 100 >
muoto: lämpötila 0,5 °C:na

ARVO MERKITYS AC-VERSIO MERKITYS EC-VERSIO
0 puhallin pois päältä puhallin pois päältä
1 1 1 %
…
3 3 3 %
.. käyttämättömät arvot
100 käyttämättömät arvot 100 %
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4.7. Bittivirhejoukko
muoto:

b15
b14
b13
b12
b11
b10
b9
b8
b7
b6
b5 orjaverhon virhe
b4 jäätymisenestosuoja aktiivinen
b3 oviverhon tiedonsiirtovirhe
b2 puhallusilma-anturin virhe
b1 huoneanturin virhe
b0 moottorivirhe

Looginen bx ilmaisee asianmukaista aktiivista virhettä.
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OSOITE KUVAUS
2000h vaadittu puhaltimen tila
2001h vaadittu lämmityksen tila

5.1. Puhaltimen tila
asetusalue: AC-versio < 0; 3 >, EC-versio < 0; 100 >
muoto:

ARVO MERKITYS AC-VERSIO MERKITYS EC-VERSIO
0 puhallin pois päältä puhallin pois päältä
1 puhallintaso 1 1 %
…
3 puhallintaso 3 3 %
.. käyttämättömät arvot
100 käyttämättömät arvot 100 %

5.2. Lämmityksen tila
asetusalue: AC-versio < 0; 3 >, EC-versio < 0; 100 >
muoto:

ARVO MERKITYS
0 Lämmitys pois päältä
1 Lämmitystaso 1
…
3 Lämmitystaso 3

5. Rekisterien kirjoittaminen
Nämä rekisterit sallivat vaaditun puhaltimen ja lämmittimen tilan kirjoittamisen (= ohjauksen) vain lukumuotoisista rekistereistä 
saatujen tietojen mukaisesti (huoneen lämpötila, puhallusilman lämpötila, lämmönsiirtoaineen tämänhetkinen lämpötila, EC-versio, 
ovikoskettimen tila, puhaltimen tila, bittivirhejoukko) tai muiden ulkoisten tietojen (esimerkiksi ulkolämpötilan) perusteella
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Project Keslog KV2
Modbus/Ditronic-kaapelin häiriön sattuessa ohjain toimii Ditronic-valikossa asetetun mukaisesti. 
Suosittelemme AUTOMAATTISTA TILAA.

Modbusin aktivointi

Automaattitilan aktivointi
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EnDITRONIC MANUAL

MODBUS CONTROL ON
If you want to control the controller from the Modbus system
select Modbus ON. 

Modbus off Modbus on

MODBUS ADDRESS CONFIGURATION
You can assume the factory setting of the Modbus confi-
guration or modify the configuration as you desire. Follow
the procedure on page 18. 
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After user code is entered

TURNING SOUND ON
Selected fan and heating levels are signaled audibly. Level
1 = 1 sound. You can turn the sound off by selecting OFF. 

Sound off Sound on

KEYBOARD LOCK
To avoid unauthorized access to the controller operation,
the keyboard control may be locked. If you wish to lock the
keyboard, select ON. The keyboard locks automatically
after 60 seconds of inactivity. Enter a user code to unlock
the keyboard.

Lock off Lock on

CONTROLLER AUTOMATIC MODE
This function provides automatic operation of the controller depending on the
door position (door contact). When the door is closed and the function is enabled
the controller switches automatically to minimum levels of heating and fan but
only in case the temperatures measured on the sensor and required temperature
setting stands for heating status. The fan remains off if the temperature evaluation
results in no heating request. Fan operation selection with automatic function on
when door is closed also depends on differences in temperatures from the se-
nsors and required temperature. If the difference is less than 2K (°C), speed “1”
is set automatically; the speed “2” is set for the difference 2.5°C÷5°C, and 5.5°C
and more sets “3” speed. Reopening of the door switches the selected levels.
When the icon is lit the mode is active. The door contact enables and sets
automatically if you select A = ON.

Automatic
mode on

Automatic
mode off

Heating up
mode off

Heating up
mode on

EXTERNAL SIGNAL
This function enables external control (turning
on enables) from a superior place. The con-
troller can not be started if the contact is swit-
ched off (potential-free contact). When the
icon is lit, the contact is active, and if the icon
blinks, the contact is interrupted. If the function is enabled remote control
is not possible. Maximum door contact load 24V DC/3A. 

FILTER MAINTENANCE INTERVAL
The unit automatically signals the air filter
cleaning request. Reset the fan operation
counter after the filter cleaning.

HEATING UP MODE
The heating up mode function is included in the controller for case sudden tem-
perature losses need to be balanced in the space where the air curtain is instal-
led. If the function is enabled the controller starts full fan and heating power
available. The heating up mode operates for the term set in heating up mode
time parameter. Activate the heating up mode by pressing “HEATING” button
for 5 seconds. Then, confirm the selection by pressing “ENTER” button.
Press any button to deactivate the function, i.e. to return to previous se-
tting. 

Modbus pois 
päältä

MODBUS-OHJAUS PÄÄLLÄ
Jos haluat ohjata ohjainta Modbus-järjestelmästä, valitse 
Modbus PÄÄLLÄ.

Modbus 
päällä

MODBUS-OSOITTEEN KONFIGUROINTI
Voit ottaa käyttöön Modbus-konfiguroinnin tehdasasetuksen tai muokata 
konfigurointia haluamasi mukaan. Noudata sivun 18 menettelyä.

Automaatti- 
tila päällä

Automaattitila 
pois päältä

OHJAIMEN AUTOMAATTITILA
Tällä toiminnolla ohjain toimii automaattisesti riippuen 
oven asennosta (ovikoskettimesta). Oven ollessa kiinni ja 
toiminnon käytössä ohjain kytkee automaattisesti lämmi-
tyksen ja puhaltimen vähimmäistasoille. Kun ovi jälleen 
avataan, automaattitila kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ valituilta 
tasoilta. Kuvakkeen palaessa tila on aktiivinen. Ovikosketin 
kytkeytyy päälle ja tekee asetukset automaattisesti, jos 
valitset A = PÄÄLLÄ.
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 Zapojení konektorů na řídící desce ovladače 
 
 Konektor RJ 11 
 
  2. PORT 

  
 
 
 
  Konektor RJ 45 
 
  1. PORT 
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 Zapojení konektorů na řídící desce ovladače 
 
 Konektor RJ 11 
 
  2. PORT 

  
 
 
 
  Konektor RJ 45 
 
  1. PORT 

  
 
 
 
 

Liitinkytkennät ohjaimen ohjauspaneelissa
RJ 11 -liitin

Portti 2

RJ 45 -liitin

Portti 1
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