
Communicatie RKC Z-TIO modules met Beckhoff CX9020. 

 

Dit voorbeeld is met 3 Z-tio modules met ieder 4 regelkringen. 

Dus in totaal 3*4 = 12 regelkringen. 

Na het bedraden van de Z-tio met de COM-JG module moet eerst de juiste baudrate worden 

ingesteld. Dit moet voor de COM-JG en de Z-tio gelijk staan. 

Hieronder de aansluiting van de bedrading.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baudrate setting COM-JG 

 

 

Baudrate setting Z-tio en communicatie setting. Protocol moet op modbus staan 

 

 



 

Na dit allemaal te hebben gedaan kan je de COM-JG zelf de modules laten zoeken. 

Je zet eerst de Z-tio modules met de switches op: 

Module 1 =0 

Module 2=1 

Module 3=2 

Vervolgens haal je de 24 Vdc van de com-JG af en zet dip switch 4 aan. 

Hierna de spanning er weer op. Het run lampje gaat knipperen , doe dit net zolang totdat de run 

lamp gewoon brand. 

Hierna de spanning weer van de COM-JG. En zet de dipswitch weer uit. 

De communicatie is nu geregeld tussen de COM-JG en de Z-tio. 

Nu moet je er alleen nog voor zorgen dat jou profibus master kan praten met de COM-JG. 

In ons geval is dit een Beckhoff CX9020 PLC. 

 

BECKHOFF CX9020 Communiceren met de COM-JG 

 

Je voegt een GSD file toe aan het profibus netwerk. Deze GSD file kan je vinden bij de leverancier. 

In ons geval heb ik hem COM-JG genoemd. Met de rotary switch stel je het profibus adres in. 

 

 

 



 

Na het device te hebben toegevoegd moet je het device instellen. Dit is belangrijk voor het lezen en 

schrijven van de juiste parameters. Klik op het device en ga naar PmData (Tekst). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hier moet je , jou configuratie instellen. De volgorde die je hier maakt, moet ook weer terug komen 

in de module lijst van het moduul.  

Allereerst stel je “Number of channel” in. 

Aangezien wij 3 Z-tio’s hebben met ieder 4 channels, hebben we in totaal 12 Channels. 

Hierna stel je in wat je wilt lezen en schrijven van de modules. De adressen die je hier moet opgeven 

kan je vinden in de handleiding van de Z-tio. 

Maar even een opsomming die  vaak worden gebruikt. 

PV waarde=0 

Setpoint=142 

HH alarm setPoint event 1=1284 

Ramprate waarde setpoint omhoog=1348 

Event state 1=25 

Uiteindelijk kan je nog veel meer lezen en schrijven, maar dat moet je terug vinden in de 

handleiding. 

Hieronder een klein stukje van de handleiding: 

 



 

 

De instelling “Group read/write allocation” geeft aan hoeveel je wilt lezen en schrijven. 

In ons geval 2 read / 38 write. 

Dit betekend dat we in “Group 1” de eerste keuze plaatsen wat we willen lezen en in “Group 2 “ de 

tweede keuze. 

In ons geval het uitlezen van de gemeten waarde (0) en als tweede het terug lezen van het setpoint 

(142). 

“Group 3” is dan onze eerste schrijf actie. Is ons geval het setpoint (142) en als tweede schrijven wij 

in “Groep 4” de waarde van event 1 (1284). LET WEL OP. Dit event kan ook een ander alarm zijn. Dit 

stel je in met de software die rechtstreeks in de module kan kijken. 



 

 

Als je niet meer wilt schrijven dan moet je de rest van de modules als ware uitzetten. Dit doe je door 

65535 te schrijven naar iedere “Group”. 

 

Na dit te hebben ingesteld, moet je dezelfde configuratie ook in het profibus netwerk maken. Met 

een uitzondering dan je beging met een Write persmission. In Jouw geschreven PLC programma 

moet je naar deze ingang 15(Decimaal) sturen anders komen de schrijf acties niet binnen in de 

regelaar. 

 

 

 

 

 



Na deze Write permission, maak je jou netwerk zoals je eerder hebt gemaakt. In ons geval twee keer 

lezen en twee keer schrijgen. 

 PV (0) 

 Setpoint terug lezen (142) 

 Setpoint sturen (142) 

 Hoog alarm sturen (1284) 

We hebben 12 inputs, dus we moeten 12 input words naar binnen lezen voor de “PV” 

En 12 voor het setpoint terug lezen. 

Hierna 12 voor het setpoint sturen en 12 voor het Hoog Hoog alarm. 

Zie hieronder gemaakt. 

 

 

Na deze allemaal te hebben gemaakt, moet je een PLC programma maken die ervoor zorgt dat ieder 

signaal kan worden ingelezen en worden geschreven. Dit werkt hetzelfde als alle andere 

componenten waar wij mee communiceren. 


