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TOSHIBA I 29

Sběrnice TCC-Link

* Adaptér pro napojení vnitřní jednotky DI/SDI na TCC-Link

TCB-PCNT30TLE2*

Sběrnice RS-485

Centrála systému
BMS Modbus

Zařízení
Modbus Master

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Funkce Příkaz (vstup) Monitoring (výstup)

Zapnutí / Vypnutí (ON/OFF)

Nastavení režimu (MODE) AUTO, Heat, Cool, Dry, Fan Only

Požadovaná teplota 18 až 29 °C

Otáčky ventilátoru AUTO, Low, Medium, High

Nastavení lamely na výdechu Swing, Fix

Teplota v prostoru –

Povolení/Blokace lokálních ovladačů ON/OFF, MODE, FAN, SET TEMP, Lamela

Hlášení poruchy Reset

Chybový kód Reset

Minimální rozsah zařízení pro řídicí systém Modbus

Zařízení Výrobce

Modbus Interface TCB-IFMB640TLE TOSHIBA

Modbus Master Interface (je li nutný) místní dodávka

Centrála vyššího řidícího systému Modbus místní dodávka

MODBUS INTERFACE

Charakteristika

Na jedno rozhraní Modbus je možné 

napojit max. 64 vnitřních jednotek 

nebo skupin vnitřních jednotek a až 

16 venkovních systémů

Pro napojení vnitřních jednotek řady 

DI/SDI do sběrnice TCC-Link je 

potřeba adaptér TCB-PCNT30TLE2 

(pro každou master vnitřní jednotku).

Na Modbus Master Interface je 

obvykle možné připojit maximálně 

15 standardních Modbus Interface 

zařízení

Na sběrnici TCC-Link je možné 

připojit současně až 

10 rozhraní Modbus

Toshiba Modbus Interface umožňuje napojení klimatizačního zařízení Toshiba na BMS 

systém podporující komunikační protokol Modbus.

Rozhraní je přímo napojeno přímo na centrální komunikační sběrnici TCC-Link, 

a to dle potřeby buď na straně venkovních, nebo na straně vnitřních jednotek.

Rozhraní používá standardní Modbus-RTU protokol, založený na sériovém 

komunikačním protokolu sběrnice RS-485. Je proto nutné napojení na odpovídající 

zařízení Modbus Master s příslušným protokolem.

Modbus Master zařízení je může sloužit i jako rozhraní pro napojení na jiný otevřený 

BMS systém, který využívá rozhraní protokolu Modbus. Díky tomu je zařízení Toshiba 

otevřeno mnoha BMS systémům s otevřenou komunikační platformou Modbus.

Na jednu sběrnici TCC-Link může být napojeno více Modbus rozhraní Toshiba. 

Pomocí přepnutí switch přepínače je možné provést adresné přiřazení k příslušným 

vnitřním jednotkám. Výhody této velmi jednoduché instalace se uplatní obzvláště v 

budovách, které jsou ovládány například jednotlivá patra řízeny samostatně a 

různými systémy.


