
 

 

CLR-MOD-E100 

ETHERNET ÜZERĐNDEN MODBUS 

RTU/ASCII HABERLEŞMESĐ 

KURULUM KILAVUZU 

 

Klavuzda kullanılacak ethernet çevirici modeli 

 CLR-MOD-E100 @ Modbus RTU/ASCII Modbus TCP Gateway 



GENEL 

Modbus portuna sahip biri Modbus-Master diğeri Modbus-Slave modunda olan iki PLC, 

2 adet CLR-MOD-E100 ile karşılıklı bağlantı yapılarak ethernet üzerinden 

haberleştirilebilir. Bunun için temel olarak cihazlardan biri “modbus-master”, diğeri ise 

“modbus-slave” modunda çalışmalıdır. 

AYARLAR 

Cihazların birbirleriyle haberleşebilmesi için web arayüzü üzerinden cihaz üzerinde 

ayarlamalar yapılmalıdır. Bu ayarlar için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir. 

 Đlk olarak “Modbus Master” modunda olan PLC’ye bağlantısı yapılacak olan cihazın 

konfigürasyonu yapılacaktır.  

 PLC “Modbus Master” modunda olduğu için bağlanacak cihazın modbus 

arayüzünün “slave” modunda olması gerekmektedir.  

 “Modbus Slave” olarak ayarlanacak cihaza cat6 kablo ile bağlantı gerçekleştirilir. 

(Burada uygulama örneği Modbus RTU için yapıldığı için konfigürasyonlar bunun üzerinden 

yapılmıştır.)   

 “Local IP Config” sekmesinden cihaza IP adresi verilebilir. Burada ilk cihaz için 

default IP olan “192.168.0.7” kullanılmıştır.  

 

 



 IP adresi ayarlamaları yapıldıktan sonra Seri arayüz ayarları yapılmalıdır. Serial 

sekmesinden PLC’nin özelliklerine uygun olarak “Baud Rate, Data Size/Parity/Stop Bits“ 

ayarları yapılır. ( Burada mevcut PLC’nin özellikleri 115200, 8, None, 1bit olduğu için 

değerler o şekilde girilmiştir.) 

 

 

 Son olarak cihazın modbus arayüz ayarları için “Socket” sekmesine girilir. Burada 

cihaz “work mode” olarak “modbus_rtu_slave” seçilir. “Enable Modbus Over TCP/IP” 

aktif edilir ve “local port number” girilir. 

 

 

 

 



 Đlk cihazda ayarlar yapıldıktan sonra Modbus Slave” modunda olan PLC’ye 

bağlantısı yapılacak olan cihazın konfigürasyonu yapılır.  

 PLC “Modbus Slave” modunda olduğu için bağlanacak cihazın modbus arayüzünün 

“master” modunda olması gerekmektedir. 

 “Local IP Config” sekmesinden cihaza IP adresi verilir. Burada cihaza 192.168.0.8 

IP’si verilmiştir. 

 

 

 IP adresi ayarları yapıldıktan sonra Seri arayüz ayarları yapımalıdır. Serial 

sekmesinden PLC’nin özelliklerine uygun olarak “Baud Rate, Data Size/Parity/Stop Bits“ 

ayarları yapılır. ( Burada mevcut PLC’nin özellikleri 115200, 8, None, 1bit olduğu için 

değerler o şekilde girilmiştir.) 

 

 

 



 Son olarak cihazın modbus arayüz ayarları için “Socket” sekmesine girilir. Burada 

cihaz “work mode” olarak “modbus_rtu_master” seçilir. “Remote server AddrA” kısmına 

“modbus_rtu_slave” olarak ayarlanan cihazın Local IP adresi ve “Remote Port NumberA” 

sekmesine de yine “modbus_rtu_slave” olarak ayarlanan cihazın Local Port numarası 

girilir. Enable Modbus Over TCP/IP” aktif edilir. 

 

 

EK BĐLGĐLER 

RS232/RS485/RS422 ayarları için cihaz üzerindeki dip switchler kullanılır. Dip switch 

ayarlamaları aşağıdaki gibidir. 

 


