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	 							gebouwautomatisering	

Gebouwen automatiseer je met een gebouwbeheersysteem en binnen de industrie worden PLC’s en 
industriële netwerken gebruikt voor de automatisering. Beide systemen zijn afgestemd op de verschil-
lende taken en omdat deze veelal totaal verschillend zijn, hoeven in principe beide systemen niet met 
elkaar te communiceren. Toch zijn er applicaties waarbij het wel heel handig zou zijn als er communica-
tie over en weer mogelijk is. De vraag is dan hoe moet dat?

Gateway van BACnet 
naar PLC
Koppeling	PLC’s	aan	BACnet	gebouwautomatisering

De industriële automatisering en de gebouwautomatisering 
met veldbussen zoals BACnet zijn twee verschillende werel-
den die niet met elkaar kunnen communiceren. Toch zijn 
er situaties waarbij het uiterst handig is als er wel commu-
nicatie plaats kan vinden. Wanneer er bijvoorbeeld vanuit 
de gebouwbeheersing pompen voor de waterleiding aange-
stuurd moeten worden die op hun beurt weer vanuit een 
PLC en een motorsturing geregeld worden, dan moeten 
beide werelden elkaar wel kunnen verstaan.
Daar waar PLC’s, die PROFIBUS of PROFINET gebrui-
ken, geplaatst worden in gebouwen waar veelal gecommu-
niceerd wordt via BACnet, ontstaan er problemen. Er zijn 
maar weinig systemen op de markt waarmee het mogelijk 
is beide systemen eenvoudig met elkaar te laten communi-
ceren. Industriële PLC’s zoals de STEP7 PLC’s van Siemens 
of de PLC’s van VIPA communiceren niet over BACnet en 
in de gebouwautomatisering komen maar weinig indus- 
triële veldbussen zoals PROFIBUS of PROFINET voor. Om 
beide systemen toch te kunnen koppelen, is er een interface-
module nodig die voor koppeling tussen de beide netwerken 
en voor de vertaling van de berichten over en weer zorgt. 
Een dergelijk soort interface is de BASgatewayLX van het 
Amerikaanse bedrijf Contemporary Controls.
Door VIRES, leverancier van o.a. industriële communicatie-
producten, is onlangs succesvol via deze BASgatewayLX een 
PLC van zusteronderneming VIPA Nederland gekoppeld 
aan BACnet. Hierbij biedt de BASgatewayLX een eenvou-
dige, kosteneffectieve methode om een industrieel netwerk 
te koppelen aan een BACnet/IP domotica netwerk. 
De VIPA PLC communiceert met de BASgatewayLX via 
Modbus RTU (RS485), de BASgatewayLX daarentegen 
communiceert via BACnet/IP met het BACnet Ethernet 
netwerk. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om met de 
VIPA PLC te communiceren via Modbus TCP, maar hier-
voor is de VIPA NET PLC (31xSN/PN) nodig.

Aansluitingen
De VIPA PLC heeft diverse veldbussen, zoals PROFIBUS, 
PROFINET, Ethernet, MPI en Modbus. Via het laatste 
profiel communiceert VIPA met de BASgatewayLX. De 
BASgatewayLX is in dit geval de Modbus master en de 
PLC de slave, en is de verbinding gemaakt via een 2-draads 
RS485-verbinding. De BASgatewayLX is aangesloten op het 
BACnet/IP netwerk via een RJ45 Ethernet interface. 
In deze test is gebruik gemaakt van de SPEED7 CPU 
312SC (312-5BE13) met daarachter de communicatiepro-
cessor CP340 (340-1CH01). Deze communicatieprocessor 
is nodig omdat de CPU intern alleen een Modbus master-
interface heeft en de BASgatewayLX alleen als master is te 
gebruiken. De CP340 kan zowel Modbus slave als master 
zijn en is daarmee de oplossing voor dit probleem. Ook biedt 
VIPA in haar SLIO en 200V systemen de mogelijkheid om 
Modbus master of slave te zijn.

De configuratie van de BASgatewayLX gebeurt  via een 
interne web server.  Zodra de BASgatewayLX geïnstalleerd 
en geconfigureerd is, zijn alle VIPA controllers te benaderen 
vanaf elke BACnet/IP clients. 

Configuratie
In beide modules moet de seriële RS485 
communicatie geconfigureerd worden. In 
de VIPA PLC gebeurt dit in de hardware-
configuratie en in de BASgatewayLX via 
de interne webserver. In de gateway is er 
de mogelijkheid om 30 Modbus apparaten 
te koppelen met een maximum van 1000 
Modbus registers. Door een virtuele BACnet 
routing verschijnt elk uniek geadresseerd 
BACnet apparaat als een individueel BACnet 
apparaat met een unieke BACnet device ins-
tance assignment. Binnen elk apparaat kan 
een profiel opgebouwd worden van BACnet 
objecten die gekoppeld worden aan Modbus 
registers. Hiervoor kan men zeer eenvoudig 
een profiel uploaden in CSV formaat, die 
met standaardsoftware zoals Microsoft Excel 
of WordPad gemaakt kan worden. Via dit 
CSV bestand kan de gebruiker zijn eigen 
profielen aanmaken met daarin de Modbus/
BACnet registers die nodig zijn voor de over-
dracht tussen de VIPA PLC en BACnet. 

De BASgatewayLX haalt om de x seconden data op van 
de Modbus slave apparaten. Deze tijd is in te stellen via de 
interne web server. In de BACnet gateway is het ook moge-
lijk om de Modbus communicatie tussen de gateway en de 
diverse aangesloten Modbus slaves te testen via de web server. 
In de STEP7 software hoeft alleen de Modbus configura-
tie geconfigureerd te worden in de hardwareconfiguratie 
van Siemens Simatic Manager of van VIPA WinPLC7. In 
deze PLC kan via een standaard functieblok en twee data-
bouwstenen het Modbus telegram ontvangen worden van 
de BASgatewayLX en kan zo de data gebruikt worden in de 
VIPA of Siemens PLC.

De	voordelen
Met de BASgatewayLX is het niet meer noodzakelijk om 
de communicatie te laten verlopen via digitale of analoge 
I/O. Alle communicatie kan nu lopen via BACnet/IP naar 
alle apparatuur met een Modbus RTU of een Modbus TCP. 
Daarbij is eenvoudig nieuwe data toe te voegen door alleen 
de software aan te passen.                •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Gateway van BACnet naar PLC”.
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Figuur 2. Aansluitschema van de VIPA PLC aan BACnet/IP.

Figuur 1. De VIPA 312SC met de CP341 en de BASgatewayLX.


