How To Do
mbSPIDER met VIPA Modbus-TCP coupler
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1. Inleiding
De mbSPIDER heeft standaard 2 analoge ingangen, 2 digitale ingangen en 1 relaisuitgang. Om deze I/O uit te breiden is het
mogelijk om een VIPA SLIO Modbus-TCP coupler (VIPA 053-1MT00) te plaatsen en deze via LAN te verbinden met de mbSPIDER.
Via een “Dashboard” op mbCONNECT24 V2 is het mogelijk om via een webbrowser op een PC, smartphone of tabblet deze I/O uit
te lezen en aan te sturen. We gaan ervan uit dat de basisconfiguratie van de mbSPIDER al gemaakt is op het webportaal
mbCONNECT24 V2. Voor meer informatie voor deze basisconfiguratie wijzen we u op de handboeken en opstarthandleiding RSP
portaal mbCONNECT24 V2.
2. Instellingen hardware
2.1 VIPA 053-1MT00
In de Modbus-TCP coupler moeten we alleen het IP-adres instellen. Hiervoor moet er bij VIPA op de site de tool
“SPEED7 Modbus Tool” gedownload worden www.vipa.nl > Service & Support > Downloads > Software.

Verbindt nu de laptop met de interface X1 van het Modbus-TCP coupler.
Start de tool via SPEED7 Modbus Tool.exe.

Klik nu op Search.

En klik vervolgens op OK. De tool gaat nu zoeken naar alle beschikbare modules.
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Selecteer de gewenste module en klik daarna op Assign IP.

Vul nu het IP-adres in en klik op OK.

Zorg ervoor dat de mbSPIDER (LAN) en de VIPA coupler zich in dezelfde IP-range bevinden.
De tool komt nu terug met het juiste IP-adres.

Dit ook te controleren door het IP-adres in een webbrowser in te vullen.
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2.2 mbSPIDER
In de mbSPIDER moet eerst een basisconfiguratie gemaakt worden. Dit bespreken we niet in deze How To Do.
Dit is terug te vinden in het handboek van de mbSPIDER en in de opstarthandleiding van het RSP portaal mbCONNECT24 V2.

3. Instellingen mbCONNECT24 V2
3.1 Network Component
Nadat de basisconfiguratie gemaakt is moet in de configuratie van mbSPIDER de Modbus-TCP server aangemaakt worden.
Open hiervoor de configuratie van de mbSPIDER via Administration (1) en klik dan op het juiste Device (2).

Klik vervolgens op LAN.
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U bevindt zich nu in de LAN configuratie van de mbSPIDER.
Klik nu op
om een nieuw Network Component toe te voegen.

Vul nu de gevraagde gegevens in en klik daarna op Save.

Active
Type
Name
IP

Network Component
Activeer Network Component.
Kies voor Modbus-TCP voor Universal onder
Siemens.
Vul een gewenste naam voor de Network
Component in.
IP-adres van de Modbus-TCP slave, in dit
geval de VIPA 053-1MT00 coupler.

De andere tabbladen zijn voor een uitgebreidere configuratie.
De configuratie van de Modbus-TCP is nu gereed.

3.2 Tag Server
Nu moeten we een Tag Server aanmaken. Open de LAN configuratie, zie hoofdstuk 3.1.
Klik nu op het aangemaakte Network Component (in dit voorbeeld Modbus TCP Server).
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Klik op

om een nieuwe Tag Server toe te voegen.

Vul de gevraagde gegevens in en klik op Save.

Active
Type
Name
Port
Slave
Protocol

Tag Server
Activeer Tag Server.
Kies voor Modbus-TCP.
Vul een gewenste naam voor de Tag Server
in.
Port nummer van Modbus device, in dit
geval 502.
Adres van de Modbus slave.
TCP protocol.

3.3 Tags
Nu kunnen we de Tags aanmaken. Open de LAN configuratie, zie hoofdstuk 3.1.
Klik nu op het aangemaakte Network Component (in dit voorbeeld Modbus TCP Server).
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Kies voor

om een nieuwe Tag toe te voegen.

Vul nu de gevraagde gegevens in en klik vervolgens op Save.

Active
Name
Description
Tag Server
Address Mask
Address
Display as
Scaling
Readable Tag
Writeable Tag

Tags
Activeer Tag.
Naam van de Tag.
Omschrijving bij de Tag.
Selecteer de gewenste Tag Server.
Kies gewenste adres formaat.
Juiste adres:
Start Adres : Lengte
Keuze uit, Bit, Word, INT etc.
Optionele schalering van de Tag, moet van
te voren aangemaakt zijn.
Lezen van Tag toestaan.
Schrijven van Tag toestaan.
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De addressering in de mbSPIDER is als volgt opgebouwd.
Tags
Lengte
Omschrijving
DI
1
Bit
Digital Input
8
Byte
16 Int16
32 Int32
CS
1
Bit
Coils
8
Byte
16 Int16
32 Int32
IR
1
Int16
Input register
2
Int32 (kan ook als float)
HR
1
Int16
Holding register
2
Int32 (kan ook als float)
In de VIPA 053-1MT00 wordt de adressering als volgt opgebouwd, voor meer informatie verwijzen we u naar het handboek van
de VIPA 053-1MT00.

Voorbeeld adressering ingangen
mbCONNECT24 V2 VIPA 053-1MT00
Ingangsmodule VIPA 021-1BD00
DI0:1
E0.0
DI1:1
E0.1
DI2:1
E0.2
DI3:1
E0.3
Ingangsmodule VIPA 021-1BD00
DI8:1
E1.0
DI9:1
E1.1
DI10:1
E1.2
DI11:1
E1.3

Voorbeeld adressering uitgangen
mbCONNECT24 V2
VIPA 053-1MT00
Uitgangsmodule VIPA 022-1BF00
CS0:1
A0.0
CS1:1
A0.1
CS2:1
A0.2
CS3:1
A0.3
CS4:1
A0.4
CS5:1
A0.5
CS6:1
A0.6
CS7:1
A0.7
Uitgangsmodule VIPA 022-1BD00
CS8:1
A1.0
CS9:1
A1.1
CS10:1
A1.2
CS11:1
A1.3
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3.4 Widgets
Nu kunnen we een Widget aanmaken.
Open Administrations (1) en klik daarna op het project (2)

Het is ook mogelijk om op device niveau widgets aan te maken. In dit voorbeeld doen we het op projectniveau.
Kies voor

om een nieuwe Widget toe te voegen.

Configureer de widget nu naar wens.
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Kies in het tabblad Tags (1) voor

(2) om diverse tags aan het widget toe te voegen en klik daarna op Save.

Omdat we op projectniveau werken kan je dus ook eventuele tags van andere devices selecteren.

Alle aangemaakte widgets zijn nu te zien.
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3.5 Dashboard
Nu kunnen we nog een Dashboard toevoegen.
Kies onder Projects > Visualization voor Create new Dashboard.

Vul nu de velden naar wens in en kies voor Save.

Open nu het Dashboard door op de naam te klikken.

Nu kunnen we de widgets toevoegen door te klikken op

en te kiezen voor Edit Dashboard Layout.
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Klik nu op

Door op

om de widgets te selecteren.

te klikken kan de widget aan het dashboard worden toegevoegd.

Door de header van het widget te selecteren en te slepen kan deze naar een gewenste positie worden gesleept.

Sla nu het dashboard op via

en sluit af via

.
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4.

Dashboard share

Allereerst moeten we een Share aanmaken. Open hiervoor het dashboard en kies voor

en vervolgens voor New Share.

Vul de gewenste gegevens in en klik op Save.

In het tabblad URL zijn URL en QR code te vinden om met bijvoorbeeld een mobiele telefoon te openen. Deze worden na het
opslaan ook naar de beheerder van het portaal gemaild.
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5. Configuratie synchroniseren
Nu moeten we de configuratie nog synchroniseren met de mbSPIDER.

Synchroniseren kan door op

te klikken en daarna te kiezen voor Synchronize.

We zien dit door dat het symbool met het uitroepteken oranje kleur. De nieuwe configuratie wordt geladen en de mbSPIDER
start opnieuw op. (Hij is dus even offline).

Alles is nu gereed om via webbrowser of het portaal bekeken te worden.
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