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1 INLEDNING 
Förord 
Detta dokument behandlar den nya kommunikationsmodulen IFE Interface Ethernet 
LV434011. Vid seriell kommunikation RS-485 används kommunikationsmodulen IFM 
Interface Modbus TRV00210. 
Skillnaden är att  
IFE:   R.M.C{IP-adress}MB (där MB=modbusadress alltid 255) 
IFM:   R.M.C.MB (där MB= inställd modbusadress på IFM-modul) 
IFM bakom gateway: R.M.C{IP-adress}MB (där MB= inställd modbusadress på IFM-
modul) 
Man måste sända ett antal request innan den fungerar. IFM modulen är själv 
anpassande och måste ha ett antal request inann den har förstått hur paketen ser ut 
(baudrate, med utan paritet m.m.)  
 
Tidigare har kommunikation mot NW/NT-brytare med Micrologicskydd skett via seriell 
modbus RS-485 och skyddet har då haft flera modbusadresser och dessutom tappat 
kommunikation när brytare i kasett frånskiljts. Den nya lösningen med IFE-modul 
som kompletteras med IO-modul LV434063 förenklar kommunikationen och är 
dessutom snabbare än tidigare lösning men det är inte samma areor som skall 
läsas/skrivas via kommunikationen vilket denna manual skall förklara. 
Innan man sätter igång och kommunicera med IFE-modulen behöver den startas upp 
och konfigureras via webbgränssnittet, detta avhandlas inte i detta dokument. 
 
 

2 MASTERPACT NT/NW, COMPACT NS MED 
MICROLOGIC A/E/P/H SKYDD 

3 PLC-KOMMUNIKATION MED UNITY PRO-
KOMPATIBEL HÅRDVARA 
 
Denna manual visar på hur kommunikationen sker mellan PLC och Micrologic 
ansluten via IFE-modul. 
Samtlig kod är avsedd att användas med programmeringsverktyget Unity Pro, koden 
är provad på en Schneider Electric M340 PLC som programmerats med Unity Pro 
V10. Observera att programkoden i denna manual inte är ett komplett program utan 
endast syftar till att ge användaren stöd för de funktioner som avser 
kommunikationen mellan PLC och IFE-modul. 
 

3.1 ADRESS TILL IFE 
 
En IFE modul kommunicerar med PLC över Ethernet och protokollet är Modbus TCP. 
En IFE-modul har således en specifik IP-adress samt en modbusadress. Som default 
har IFE-modulen en IP-adress på 169.254.0.X nätet och denna kan ändras efter 
behov via dess inbyggda webbserver. Modbusadressen för IFE-modulen är alltid 
255, det brytarskydd och eventuella IO-modul som anslutits via ULP till IFE-modulen 
kommer att läsas av IFE:n och dess data sedan att vara tillgänglig på modbusadress 
255.  
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Om IFE-modul av typ LV434011 används kan ytterligare seriella modbusslavar 
kopplas in bakom IFE-modulen, dessa har då en egen konfigurerad modbusadress 
som kan nås via IFE-modulens IP-adress. I dessa fall kommer IFE-modulen endast 
att agera gateway kommunikationsmässigt enligt äldre lösning med t ex 
TSXETG100, EGX100. 
 
Adressen till IFE-modulen anges i Unity Pro på formatet: R.M.C{”ip-adress”}mb 
R = Racknummer där PLC har kommunikationsporten. 
M = Modulnummer där PLC har kommunikationsporten. 
C = Kanalen där PLC har kommunikationsporten. 
Ip-adress  = Anger IP-adressen som IFE-modulen har. 
Mb = Anger modbusadressen som IFE-modulen har. 
 
Exempel:  

 
 
Ethernetkortet BMXNOE0100 i racket ovan skall komunicera mot IFE-modulen som 
har IP-adress 169.254.0.3 detta ger då: 0.1.0{169.254.0.3}255 
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3.2 VARIABLER OCH FUNKTIONSBLOCK I UNITY 
PRO 
 
När vi använder funtionsblocken READ_VAR och WRITE_VAR i Unity Pro finns det 
några variabler som först måste skapas, för djupare detalj kring dess funktion 
hänvisas till hjälpavsnitten i Unity Pro. 
 
GEST  - Array [0..3] of INT - Parameters för kontroll av 
sändningar. 
Command - Array [0..8] of INT - Buffert för kommando som 
skickas till IFE. 
RECP  - Array [0..115] of INT - Mottagningsbuffert vid läsning. 
 
Det är vidare upp till programmeraren att skapa en kommunikationshantering som t 
ex övervaka kommunikationsavbrott, tidsintervall för avfrågning.  
Det grundläggande man bör titta på är att efter en läsning eller skrivning skall värdet 
på variabeln GEST[1] endast innehålla värdet NOLL, om annat förekommer är det 
problem med kommunikationen. Dessutom skall man aldrig skicka en ny läsning eller 
skrivning på samma IP-adress (oavsett vilken modbusadress bakom denna) så länge 
GEST[0].0 är satt till ETT, denna bit indikerar att porten är upptagen och 
kommunikation redan pågår där.  
Det är rekommenderat att man alltid implementerar en timout-tid i sina 
kommunikationsanrop, detta gör man genom att sätta variabeln GEST[2]:=3; Detta 
skulle ge en timout på 300ms, alltså kommer läsningen eller skrivningen att avbrytas 
efter 300ms om inte svar från slaven erhållits (GEST[1] kommer då att innehålla 
värdet 01 som indikerar Timout). 
Funktionsblocket CANCEL kan vara användbart i vissa fall då t ex en 
kommunikationsfråga har låst sig (GEST[0].0 är konstant ETT), genom att exekvera 
CANCEL(NUM:= SHR(GEST[0],8)); kan porten återställas och sedan kan ny 
kommunikation påbörjas. 
 

3.3 ATT LÄSA REGISTER FRÅN IFE: 
 
I modbusmanualen för Masterpact NT/NW, DOCA0054EN kan man utläsa samtliga 
läs och skrivbara register men det finns givetvis inget intresse att hämta all den 
datan. I följande exempel läser vi ut det som kallas för Legacy Data-set, där får man 
på en läsning in den mest väsentliga informationen både gällande status och 
mätvärden.  
 
En läsning görs i två steg i PLC, först ska vi skicka läsningen och invänta ett resultat, 
när sedan resultatet kommit så utvärderar vi om det är en lyckad läsning och i så fall 
sparar vi undan de värden som ligger i mottagningsbufferten till egna lokala variabler. 
 
Steg 1 , läsning sker exempelvis enlig följande: 
 
(* Startar med Läsning Legacy dataset *) 
IF LAS_LEGACY_DATA  AND (GEST[0].0=0) THEN 
 READ_VAR (ADR := ADDM(‘0.1.0{169.254.0.3}255’), 
          OBJ := '%MW', 
          NUM := 11999, 
          NB := 113, 
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          GEST := GEST, 
          RECP => RECP); 
 LAS_LEGACY_DATA:=FALSE; 
END_IF; 
 
Eftersom funktionsblocket READ_VAR inte kan läsa adressen på formatet string så 
måste ett funktionsblock av typ ADDM() användas för att konvertera adressen. 
 
Steg 2 , behandlingen av data efter lyckad läsning: 
 
(* Läsning av Legacy dataset klar *) 
IF NOT LAS_LEGACY_DATA  AND (GEST[0].0=0) AND (GEST[1]=0) AND 
(GEST[3]>0) THEN 
 (* Data *) 
 CB_Open:=NOT RECP[1].0; 
 CB_Closed:=RECP[1].0; 
 CB_Trip:=RECP[1].2; 
 CB_Charged:=RECP[1].3; 
 IO1_In1:=NOT RECP[2].0; 
 IO1_In2:=NOT RECP[2].1; 
 IO1_In3:=NOT RECP[2].2; 
 IO1_In4:=NOT RECP[2].3; 
 IO1_In5:=NOT RECP[2].4; 
 IO1_In6:=NOT RECP[2].5; 
 IO1_Out1:=RECP[2].6; 
 IO1_Out2:=RECP[2].7; 
 IO1_Out3:=RECP[2].8; 
 (* Mätvärden *) 
 I1:=RECP[16]; 
 U12:=RECP[30]; 
 P:=RECP[41]*10; 

Ea:=DWORD_TO_DINT (shl(int_to_dword(RECP[50]),16)or 
int_to_dword(RECP[51]));; 

 PF:=RECP[99]; 
 THD_V12:=RECP[104]; 
 GEST[3]:=0; 
END_IF; 
 
Observera att i exemplet ovan så läser vi 113 ord vilket är i stort sett hela Legacy 
Data-set men att vi endast plockar enstaka värden att spara undan från 
mottagningsbufferten, detta justeras givetvis efter önskemål om vad som skall 
presenteras i t ex Scadasystemet. 
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3.4 ATT SKRIVA REGISTER TILL IFE: 
 
Några olika manöverkommandon kansk skickas till IFE-modulen för att styra 
brytaren, ställa klockan och kontrollera utgångar på IO-modulen. I denna manual 
visar vi på hur en brytarmanöver kan se ut programmeringsmässigt. 
 
För att få IFE-modulen att skicka kommandon till brytarskyddet bygger man enligt 
modbusmanualen för Masterpact NT/NW, DOCA0054EN ihop ett antal register i en 
array och skickar sedan denna på en skrivning till kommandoarean. 
 
(* Koll om brytarmanöver skall ske *) 
IF (TILLMANOVER OR FRANMANOVER) AND (GEST[0].0=0) THEN  
 IF FRANMANOVER THEN 
  Command[0]:=UINT_TO_INT(904); 
  Command[1]:=10; 
  Command[2]:=4609; 
  Command[3]:=1; 
  Command[4]:=16#3030; 
  Command[5]:=16#3030; 
 ELSIF TILLMANOVER THEN 
  Command[0]:=UINT_TO_INT(905); 
  Command[1]:=10; 
  Command[2]:=4609; 
  Command[3]:=1; 
  Command[4]:=16#3030; 
  Command[5]:=16#3030; 
 END_IF; 
 TILLMANOVER:= FRANMANOVER:=FALSE; 
 WRITE_VAR 
(ADDM(‘0.1.0{169.254.0.3}255’),'%MW',7999,6,Command,GEST); 
 MOVE_INT_ARINT(0,Command); 
END_IF;  
 
För att utföra kommandon krävs alltid ett lösenord, fabriksinställningen i Micrologic 
ger att lösenordet för högsta nivån ”Level 4) är ’0000’ och detta blir då 0x30303030 
enligt exemplet ovan, om detta lösenord ändras i brytaren måste det givetvis justeras 
i PLC-koden. 
 
Anledningen till konverteringen av UINT_TO_INT ovan är att vissa kommandon t ex 
”Reset Minimum/Maximum” har kommandokod som är högre än 32767, detta värde 
kan inte skrivas direkt till en variabel av typ INT då den har ett omfång mellan -32768 
till 32767. I exemplet ovan kunde givetvis Command[0]:= 904; fungerat lika bra. 
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4 ALLMÄNT 
Schneider Electric tar inte ansvar för vare sig direkt eller indirekt för eventuella felaktigheter i 
supportdokumentet. Schneider Electric förbehåller sig rätten att utan förvarning utföra 
förändringar i supportdokumentet. Det är upp till användaren att utföra erforderliga prov i syfte 
att verifiera funktionen i aktuell applikation. I och med användande av supportdokumentet 
accepterar användaren ovanstående.  
 


