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Omvandlare M-Bus

M-Bus-omvandlaren är en MP-klient och 
omvandlar informationen från MP-Bus på de 
termiska energimätarna 22PE.. och Belimo 
Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. till M-Bus. 
Som intelligent anslutningsbox förser den de 
anslutna enheterna med spänning och 
integrerar dem på M-Bus.

Typöversikt

Typ Utgående styrsignal
G-22PEM-A01 M-Bus

Tekniska data

Elektriska data Nominell spänning AC/DC 24 V
Nominellt spänningsområde AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Effektförbrukning AC 0.9 VA
Effektförbrukning DC 0.75 W
Elektrisk anslutning Inkopplingsbar fjäderbelastad anslutningsplint 

max. 2,5 mm²
Kabelingång 1 x förskruvning med dragavlastning 

ø6...8 mm, 1 x förskruvning med 
dragavlastning 2 x ø6 mm, 1 x förskruvning 
med dragavlastning 4 x ø6 mm

Material Förskruvning PA6, svart
Kapsling Skydd: PC, orange

Botten: PC, orange
Tätning: NBR70, svart
UV-resistent

Säkerhetdata Skyddsklass IEC/EN III, säkerhetsklenspänning (SELV)
Skyddsklass IEC/EN IP65
EU-överensstämmelse CE-märkning
Certifiering IEC/EN IEC/EN 60730-1
Kvalitetsstandard ISO 9001
Nedsmutsningsgrad 2
Omgivningsfuktighet Max. 95% RH, icke-kondenserande
Omgivningstemperatur -30...50°C [-22...122°F]

Säkerhetsanvisningar

Den här enheten är avsedd för användning i stationära värme-, ventilations- och 
luftkonditioneringssystem och får inte användas utanför det angivna användningsområdet. Inte 
godkänd användning är förbjuden. Produkten får inte användas i kombination med utrustning 
som vid fel kan utgöra en risk för människor, djur eller materiella tillgångar.
Kontrollera att all spänning är frånkopplad före installationen. Anslut inte till spänningsförande 
utrustning eller utrustning som är i drift.
Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller 
institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
Enheten innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte kasseras med 
hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste observeras.
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Anteckningar

Indikatorer och drift

MP (grön)

PÅ: Data överförs eller tas emot från MP-bussen

MISSLYCKADES (röd)

PÅ: M-bussanslutning finns inte

TX (grön)

PÅ: Data överförs till M-bussnätverket

RX (green)

PÅ: Data tas emot från M-bussnätverket

STS (grön), indikerar enhetens aktuella status

PÅ: Ok
AV: Ingen matningsspänning
Blinking MP-bussenheten svarar inte

Installationsnoteringar

Hur man byter ut M-Bus-omvandlaren G-22PEM-A01
1. Innan enheten byts ut måste alla data läsas ut från enheten, eftersom de annars går 
förlorade.
2. Byt ut den befintliga M-Bus-omvandlaren mot en ny omvandlare av samma typ.
3. Den utbytta M-Bus-omvandlaren behåller den sekundära adressen som kommer från den 
anslutna termiska energimätaren.
4. Den primära adressen är som standard inställd på noll (0) och måste ställas in på nytt.

Hur man byter ut den termiska energimätaren 22PE...
1. Läs ut data från M-Bus-omvandlaren, eftersom data annars går förlorade.
2. Byt ut den befintliga termiska energimätaren mot en ny energimätare av samma typ.
3. Den sekundära adressen för M-Bus-omvandlaren ändras enligt den anslutna termiska 
energimätaren.
4. Den primära adressen för M-Bus-omvandlaren sätts till noll (0) så snart en ny termisk 
energimätare upptäcks och måste ställas in på nytt.

Delar som ingår

Delar som ingår Beskrivning Typ
Monteringsplatta L-kapsling A-22D-A10
5 st. tätningspluggar för förskruvningar
Skruvar
Tapp

Kopplingsschema

Matning från isolerande transformator.
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Ledningsdragning för termisk energimätare 22PE.. med M-Bus-omvandlare

Ledningsdragning för Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. med M-Bus-omvandlare

Ledningsdragning för termisk energimätare 22PE.. eller Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / 
EV..R3+.. för M-Bus parallellt med Modbus RTU eller BACnet MS/TP

Ledningsdragning för termisk energimätare 22PE.. eller Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / 
EV..R3+.. för M-Bus parallellt med Modbus RTU eller BACnet MS/TP (hybrid)
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Detaljerad dokumentation

Ledningsdragning för termisk energimätare 22PE.. eller Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / 
EV..R3+.. för M-Bus parallellt med Modbus TCP eller BACnet IP

Ledningsdragning för termisk energimätare 22PE.. eller Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / 
EV..R3+.. för M-Bus parallellt med Modbus TCP eller BACnet IP med PoE

De termiska energimätarna 22PEM-1U.... / 22PE-1U.. eller Belimo Energy Valve™ EV..R2+MID / 
EV..R2+BAC måste ställas in på MP-server med Belimo Assistant-appen eller webbservern. 
Motsvarande MP-adress är PP.
Systemintegrationen för M-Bus-omvandlaren på M-Bus och tilldelningen av M-Bus-adressen 
görs med ett kommersiellt tillgängligt M-Bus-verktyg. Eftersom M-Bus-omvandlaren är en MP-
klient behöver den inte tilldelas en MP-Bus-adress.
Protokoll
M-Bus: EN 13757-3:2018
MP-Bus A91613-100 Rev. 20 03.12.2019

Baud-hastighet
M-Bus: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
MP-Bus: 1200 Baud

Max. belastning
De enheter som är anslutna till M-Bus-omvandlaren får ha en maximal strömförbrukning på 2 
ampere (2A ledningsmotstånd).

M-Bus-kabeltyp
H05VV-F2x1mm² eller motsvarande

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com


Tekniskt datablad G-22PEM-A01

www.belimo.com G-22PEM-A01 • sv-se • 2023-04-18 • Föremål för ändring 5 / 5

Dimensioner

Typ Vikt
G-22PEM-A01 0.325 kg
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