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1 Introduktion 
Denna omvandlare mellan RS485 och Ethernet möjliggör åtkomst av IO-moduler av typen Mx via ett 

datornätverk. 

1.1 Version 
Version 1.00, 2021-05-24: Första utgåva av denna guide. 

Version 1.01, 2022-02-22: Andra utgåva av denna guide. 
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2 Åtkomst av konfigurationsgränssnitt 
För att konfigurera omvandlaren använder du dig av det grafiska gränssnittet som nås via en 

webbläsare i din dator. 

Omvandlaren är förkonfigurerad med IP-adress 192.168.0.7 

För att nå gränssnittet gör följande: 

1. Koppla en datakabel mellan din dator och omvandlarens Ethernetport. 

2. Ändra datorns IP-adress till 192.168.0.1 med nätmask 255.255.255.0 (gateway och dns 

behöver inte anges). 

3. Öppna en webbläsare i din dator och skriv in http://192.168.0.7 i adressfältet. 

4. Logga in i omvandlaren med användare: admin och lösenord: admin 

 

  

http://192.168.0.7/
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3 Konfiguration av omvandlaren 
Konfigurera de olika flikarna enligt följande: 

Du behöver veta: 

• IP-adress som omvandlaren ska ha i ditt nätverk. 

• Vilken IP-port du vill använda för den seriella kommunikationen (Vanligtvis 502) 

• Hastighet och paritet för den seriella kommunikationen 

(38400 8N1 är förinställt på Mx-moduler). 

 

• IP-adress och Fabriksåterställning 

Ställ in omvandlarens IP-adress och nätmask så att det kan nås i ditt nätverk. Efter att du 

sparat kommer du att behöva starta om omvandlaren. Efter omstart kan du inte längre nå 

omvandlaren på IP-adress 192.168.0.7 

Du kan nu ansluta omvandlaren till ditt nätverk där den kan nås på den IP-adress du ställt in. 

Om du ställt in fel IP-adress och inte längre kan nå omvandlaren behöver du återställa 

omvandlaren till fabriksinställningar. För att återställa till fabriksinställningar behöver du 

trycka in Reload på framsidan av enheten i 5-15s. Kortare eller längre tid kommer INTE att 

aktivera fabriksåterställning. Knappen sitter insjunken i enheten och du behöver en penna 

eller liknande för att nå in till knappen. Efter återställning kan du nå omvandlaren på 

http://192.168.0.7 

Glöm inte att spara och starta om omvandlaren efter ändringar. 

 

 

 

 

 

  

http://192.168.0.7/
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• Seriell konfiguration RS485 

Ställ in kommunikationshastighet och paritet för RS485. Mx-moduler kommer 

förkonfigurerade med 38400 8N1. 

Ställ in IP-port för åtkomst av RS485 via datanätverk. 502 är vanligt förekommande. Det är 

viktigt att samma port ställs in i omvandlaren och i din Modbus TCP Gateway i UltraBase. 

Ställ ”Work Mode:” till ”TCP Server”. 

Spara och starta om omvandlaren. 
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• Fliken ”Expand Function” 

Aktivera ”Modbus TCP:” enligt bild. 

Spara och starta om omvandlaren. 
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5. Fliken ”Misc Config” 

Inga ändringar behöver göras här. 
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4 Konfigurering av IMSE UltraBase 
Kommunikation mot omvandlaren med IMSE UltraBase konfigureras under menyn 

Kommunikation – Modbus TCP gateway.  

 

 
 

1. Skapa en ny gateway med knappen Skapa ny. Ange Namn, det används för att du 

enkelt ska kunna skilja på gateways. Fyll sedan i den IP-adress och port du ställde in i 

omvandlarens inställningar.  

 

 
 

2. Kryssa för att du vill använda Separat kommunikationskö, det gör att det skapas en 

egen kommunikationskö mellan Ultran och enheten. 

3. Klicka Spara. 

4. Gatewayen måste vara aktiv för att fungera (play-symbolen till vänster på 

gatewayen). När en gateway är aktiv försöker Ultran upprätta en TCP-anslutning mot 

denna. 

Nu finns gatewayen som en rubrik på sidan Externa enheter där du kan dra-och-släppa 

kommunikationsdefinitioner för externa enheter. 

5. Gå till menyn Konfigurering och välj Externa enheter. Dra-och-släpp 

kommunikationsdefinitionen under Modbus TCP: Namn, IP-adress. 

6. Fäll ut enheten och gå till Adress. Under Värde skriver du in omvandlarens adress dvs 

den adressering som används på RTU-sidan av gatewayen. 
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4.1 Exempel 
Du vill kommunicera med två modbusenheter som använder RS485 och Modbus RTU. 

Modbusenheterna befinner sig i två olika byggnader.  

 

Mellan din UltraBase och modbusenheterna finns ett datanät som gör att du kan 

kommunicera via modbus TCP/IP. 

 

Båda modbusenheterna är inställda på slavadress 1. 

 

Du installerar en omvandlare vid vardera modbusenhet och skapar två Modbus TCP gateway 

i UltraBase enligt nedan.  
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Modbusenhet 1 kommer att kommunicera via gateway med IP 192.68.30.100 

Modbusenhet 2 kommer att kommunicera via gateway med IP 192.68.30.101 

 

Under menyn Konfigurering och Externa enheter drar-och-släpper du modbusenheter under 

rubrikerna Modbus TCP: Modbusenhet 1, 192.168.30.100 respektive Modbus TCP: 

Modbusenhet 2, 192.168.30.101. 

 

Där anger du slavadress 1 på båda modbusenheterna. 

 

 
 

 
 

 

Tänk på att enheterna behöver vara aktiva (play-symbolerna) på både sidan Modbus TCP gateway 

under menyn Kommunikation och på sidan Externa enheter under menyn Konfigurering för att 

fungera. 


