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1. OPIS 
Urz�dzenie LIM N1500G to uniwersalny wska�nik, który odbiera bardzo ró�norodne sygnały wej�ciowe i sygnały 

wysyłane przez czujniki. Na jego ekranie 5 diod LED wy�wietla pomierzon� warto�� oraz wszystkie 
zaprogramowane parametry. 

Ustawienia w tym urz�dzeniu konfiguruje si� z klawiatury i dlatego nie ma potrzeby zmienia� �adnego elementu 
sprz�towego. 

Przed rozpocz�ciem pracy ze wska�nikiem u�ytkownik winien dokładnie zapozna� si� z tre�ci� niniejszej instrukcji 
obsługi. Opisywane urz�dzenie wymaga umiej�tnej obsługi, zgodnej z podanymi zaleceniami, jest to warunek, by 
u�ytkownik uzyskał prawidłowe i prawdziwe warto�ci pomierzonych parametrów procesowych. 

Niektóre z parametrów wska�nika: 
• Wej�cie uniwersalne: Pt100, termopary, 4-20mA, 0-50mV, 0-5V i 0-10Vdc 
• Zasilanie 24Vdc (pr�d stały) dla zdalnego wzbudzenia transmiterów 
• Pami�� do przechowywania warto�ci maksymalnych i minimalnych 
• Funkcje: Wstrzymaj/Hold oraz Wstrzymaj Szczyt/ Hold Peak Tare 
• Retransmisja Zmiennej Procesu (PV) w zakresie 0-20mA lub 4-20mA 
• Komunikacja/transmisja za pomoc� szeregowej szyny RS485 MODBUS RTU 
• Wej�cie cyfrowe 
• Przeka�niki 1. oraz 2. alarmu  

 

Wy�wietlacz: Pokazuje zmienne procesowe (PV) i podpowiedzi programowe. 

ALM1 i ALM2: pokazuje statusy alarmów 

Obraz wy�wietlany na ekranie: pokazuje zmienn� procesu (PV) i komendy do programowania (programming prompts). 
A1, A2, A3 i A4: pokazuj� aktywne alarmy 
 

 Klawisz INDEX – Ten klawisz słu�y do uzyskania dost�pu do wy�wietlania na ekranie ró�nych 
parametrów urz�dzenia, które mo�na zaprogramowa�.  

 Klawisz Z POWROTEM / BACK – Ten klawisz słu�y do cofni�cia si� do poprzedniego parametru, który 
jest wy�wietlony w cyklu menu. 

 Klawisz W gór� /UP / MAX i    W DÓŁ /DOWN / MIN– Ten klawisz słu�y do zwi�kszenia lub 
zmniejszenia warto�ci parametrów, a tak�e do wy�wietlenia warto�ci maksymalnych i minimalnych, które 
zostały przechowane w pami�ci. 

 Klawisz FUNKCJA / FUNCTION – Ten specjalny klawisz słu�y  do pokazania wcze�niej zaprogramo-
wanych funkcji; wyja�nienia na ten temat podane s� w rozdziale ‘SPECJALNY KLAWISZ FUNKCJI’ w tej 
instrukcji. 
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2. WEJ�CIE ZMIENNEJ PROCESU – PV 

U�ytkownik ma zaprogramowa� typ wej�cia zmiennej procesu (PV) z klawiatury, zgodnie z kodami, które s� podane w 

Tab. 1 (w pozycji ‘Parametr Typu Wej�cia (INPUT TYPE parametr) "). Wszystkie typy wej�cia s� 
skalibrowane fabrycznie i nie ma potrzeby przeprowadza� dodatkowej kalibracji. Termopary s� skalibrowane w 
standardzie NBS. Czujniki RTD (oporowe) s� skalibrowane zgodnie z norm� DIN 43760 (�=0.00385) 

 
 

TYP KOD Zakres pomiaru 

J 
 

Zakres: od -50 do 760 °C (od -58 do 1400 °F) 

K 
 

Zakres: od -90 do 1370 °C (-130 do 2498 °F) 

T 
 

Zakres: od -100 do 400 °C (od -148 do 752 °F) 

E 
 

Zakres: od -35 do 720 °C (od -31 do 1328 °F) 

N 
 

Zakres: od -90 do 1300 °C (od -130 do 2372 °F) 

R 
 

Zakres: od 0 do 1760 °C (od 32 do 3200 °F) 

S 
 

Zakres: od 0 do 1760 °C (od 32 do 3200 °F) 

B 
 

Zakres: od 150 do 1820 °C (od 302 do 3308 °F) 

Pt100 
 

Zakres: od:-199.9 do 530.0°C (-327.8 do 986.0°F) (Pt100 z miejscem dziesi�tnym) 

Pt100 
 

Zakres: od -200.0 do 530 °C (od -328 do 986 °F) 

4-20mA 
 
y J. Zakres do program.: od -110 do 760 °C 

4-20mA 
 
y K. Zakres do program.: od -150 do 1370 °C 

4-20mA 
 
y T. Zakres do program.: od -160 do 400 °C 

4-20mA  y E. Zakres do program.: od -90 do 720 °C 

4-20mA 
 

wy N. Zakres do program.: od -150 do 1300 °C 

4-20mA 
 

Liniowy R. Zakres do program.: od 0 do 1760 °C 

4-20mA 
 

Liniowy S. Zakres do program.: od 0 do 1760 °C 

4-20mA 
 

wy B. Zakres do program.: od 100 do 1820 °C 

4-20mA 
 

Liniowy Pt100. Zakres do program.: od -200.0 do 530.0 °C (z miejscem dziesi�tnym) 

4-20mA 
 

Liniowy Pt100. Zakres do program.: od -200 do 530 °C 

0 - 50mV 
 

Liniowy. Wskazanie mo�na zaprogramowa� od -1999 do 9999 

4-20mA 
 

Liniowy. Wskazanie mo�na zaprogramowa� od -1999 do 9999 

0-10V 
 

Liniowy. Wskazanie mo�na zaprogramowa� od -1999 do 9999 

Tab. 1  Kody typów wej�cia 
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3. ALARMY  
Wska�nika posiada 2 wyj�cia na alarmy. Ka�dy alarm ma odpowiadaj�c� mu diod� LED na panelu z przodu 

urz�dzenia, dioda LED wskazuje aktualny stan alarmu 
. 

.TYP KOMENDA DZIAŁANIE/ZDARZENIE 

Nieaktywny 
 

Alarm jest nieaktywny 

Sensor Break / Awaria Czujnika (input error/ 
bł�d wej�cia)  

Alarm si� wł�czy w momencie, gdy czujnik zepsuje si� 

 Low Alarm /  
 Dolny (min) Alarm  

 

 Alarm SP

PV

 

High Alarm / 

Górny (max) Alarm 
(High) 

 Alarm SP

PV

 

Dolny (min) ró�nicowy 
(differential Low) 

 
 

PV

AL SP + Deviation AL SP   
deviation –odchyłka 

Górny ró�nicowy 
(differential High) 

 

PV

AL SP + DeviationAL SP  

Ró�nicowy 

(differential) 

 

 

PV

AL SP + Deviation

Positive Deviation

AL SPAL SP - Deviation  

PV

AL SP + Deviation

Negative Deviation

AL SPAL SP - Deviat.  

Tab. 2 – Funkcje alarmowe 

3.1 FUNKCJE ALARMOWE 
Alarmy mo�na przypisa� do 7 ró�nych zdarze�, co znaczy, �e wska�nik jest wyposa�ony w 7 funkcji alarmowych. W 

Tab. 2 podaje si� wszystkie funkcje alarmowe, a pod Tab. 2 znajduj� si� ich opisy. Ka�dy alarm mo�na dezaktywowa�. 

3.1.1. AWARIA CZUJNIKA –  
Ten alarm zostaje wł�czony w momencie, gdy zepsuje si� czujnik lub je�eli czujnik jest nieprawidłowo podł�czony. 

 

3.1.2. DOLNY ALARM (LOW ALARM) -  
Przeka�nik alarmu wł�cza si� w momencie, gdy pomierzona warto�� jest poni�ej dolnego (min) poziomu warto�ci, 

ustawionej dla alarmu (set point SP.AL). 

3.1.3. GÓRNY ALARM (HIGH ALARM) -  
Przeka�nik alarmu wł�cza si� w momencie, gdy pomierzona warto�� jest powy�ej górnego (max) poziomu warto�ci, 

ustawionej dla alarmu (set point SP.AL). 

3.1.4. RÓ�NICOWY DOLNY (MIN) ALARM (DIFFERENTIAL LOW) –  
Alarm odchyłki. Przeka�nik alarmu wł�cza si� w momencie, gdy ró�nica (odchyłka) mi�dzy warto�ci� pomierzon� i 

warto�ci� nominaln� (referencyjn�) (ALrEF) jest w zakresie mi�dzy warto�ciami, zdefiniowanymi w komendzie SP.AL. Dla 
tej funkcji alarmowej obowi�zuje nast�puj�ca definicja punktu jej aktywacji: 

 (ALrEF – SP.AL) 

3.1.5. RÓ�NICOWY GÓRNY (MAX) ALARM (DIFFERENTIAL HIGH) –  
Alarm odchyłki. Przeka�nik alarmu wł�cza si� w momencie, gdy ró�nica (odchyłka) mi�dzy warto�ci� pomierzon� i 

warto�ci� nominaln� (referencyjn�) (AlrEF) jest powy�ej warto�ci, zdefiniowanej w komendzie SPAL. Dla tej funkcji 
alarmowej obowi�zuje nast�puj�ca definicja punktu jej aktywacji: 

(ALrEF + SP.AL) 
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3.1.6. Alarm Ró�nicowy (lub Alarm Pasma) – poza zakresem    

 
 Dla alarmu ró�nicowego dwa parametry musz� by� ustawione: Warto�� Odniesienia Alarmu Ró�nicowego 
/Differential Alarm Reference Value (ALrEF) lub warto�� alarmu i Alarm Odchylenia (Pasma) 
 

Dla dodatniego odchylenia alarm b�dzie wł�czony gdy tylko mierzona warto�� jest poza zakresu  zdefiniowanym 
jako: 

(ALrEF - Deviation) i (ALrEF + Deviation) 
 

Dla ujemnego odchylenia alarm b�dzie wł�czony gdy tylko mierzona warto�� jest wewn�trz zakresu zdefiniowanego 
powy�ej 

 

 

3.2 POCZ�TKOWE ZABLOKOWANIE ALARMU 
Pocz�tkowe zablokowanie alarmu uniemo�liwia wł�czenie si� alarmu (czyli urz�dzenie nie rozpozna alarmowego 

zdarzenia) w momencie podł�czenia wska�nika do zasilania. Alarm uaktywni si� dopiero po nast�puj�cej sekwencji 
zdarze�: najpierw pojawi si� zdarzenie nie alarmowe, a po tym zdarzeniu nie alarmowym pojawia si� zdarzenie 
alarmowe. 
Funkcja pocz�tkowego zablokowania alarmu zostaje wył�czona w przypadku alarmu z powodu awarii czujnika. 

 

 

3.3 TIMER ALARMOWY  (REGULATOR CZASOWY ALARMU) 
Alarmy mo�na skonfigurowa� jako timer/regulator czasowy alarmu. U�ytkownik mo�e zaprogramowa� zwłok� w 

uruchamianiu si� alarmu, mo�e zdefiniowa� tylko jeden impuls dla konkretnego zdarzenia alarmowego lub tak ustawi� 
działanie funkcji alarmowej, �e alarm b�dzie w postaci kolejnych impulsów. 

W Tab. 3 znajduj� si� te poszerzone (zaawansowane) funkcje/opcje alarmowe. Czasy T1 i T2 mo�na 
zaprogramowa� od 0 do 6500 sekund (patrz punkt 7.2). Je�eli w komendzie T1 i T2 ustawi si� zero (0), to uzyska si� 
zwykły alarm bez timera/zegara czasowego. 

Diody LED zaczn� miga� w momencie, gdy pojawi si� zdarzenie alarmowe, niezale�nie od aktualnego stanu alarmu, 
gdy� funkcja alarmowa mo�e by� chwilowo wył�czona z uwagi na jej ustawienie w postaci timera. 

 

Opcja zaawansowana T1 T2 DZIAŁANIE/ZDARZENIE 

Normalna praca 0 0 

Alarm Event

Alarm
Output

 

Wyj�cie alarmowe /zdarzenie alarmowe 

Ze zwłok� 0 1s do 6500s 

Alarm Event

Alarm
Output T2

 

Pulse / impuls 1s do 6500s 0 

Alarm Event

Alarm
Output T1

 

Oscillator / oscylator 1s do 6500s 1s do 6500s 

Alarm Event

Alarm
Output T1 T2 T1

 

Tab. 3 -  Funkcje alarmowe z regulatorem czasowym (timerem) 
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4  

4. SPECJALNE FUNKCJE 

4.1. WARTO�CI MAKSYMALNE I MINIMALNE 
Wska�nik zapami�ta pomierzone warto�ci maksymalne i minimalne (punkt szczytowy ‘pik’ i najni�szy punkt). Te dwie 

warto�ci wy�wietl� si� w momencie, gdy naci�ni�ty zostanie jeden z klawiszy: MAX lub MIN. Równoczesne 
wci�ni�cie tych dwóch klawiszy spowoduje usuni�cie tych warto�ci max i min i umo�liwi wprowadzenie do pami�ci 
nowych, pomierzonych warto�ci max i min. 

4.2 SPECIALNY KLAWISZ FUNKCJI I WEJ�CIE CYFROWE 
Klawisz F (klawisz funkcji specjalnej) na panelu z przodu urz�dzenia i dodatkowe wej�cie cyfrowe słu�� do wywołania i 

uruchomienia specjalnych funkcji, które s� potrzebne u�ytkownikowi. Na Rys. 8 pokazano, w jaki sposób 
aktywowa� wej�cie cyfrowe. Poni�ej opisano specjalne funkcje, przypisane do klawisza F i do wej�cia cyfrowego. 

4.2.1 HOLD -  ‘ZAMRO	ENIE’ POMIERZONEJ WARTO
CI 

Funkcja wstrzymaj (hold) zamra�a pomierzon� warto��, która jest w danym momencie wy�wietlona na ekranie. Ka�de 
wci�ni�cie klawisza F lub aktywacja wej�cia cyfrowego powoduje przej�cie i zmian� z trybu ‘wstrzymaj’ (hold) na 
tryb normalny i odwrotnie.  

Je�eli wska�nik pracuje w trybie ‘wstrzymaj’ (hold), informacja “koLd” wy�wietli si� tylko w tym celu, by pokaza� 
operatorowi, �e ta wy�wietlana warto�� to jest wył�cznie warto�� zamro�ona, a nie bie��cy odczyt. 

4.2.2 PKOLD – WARTO
� MAKSYMALNA 
Funkcja ‘wstrzymaj szczyt’ (Peak Hold) pokazuje maksymaln� warto�� pomierzon� w okresie od ostatniego wci�ni�cia 

klawisza F lub od ostatniego aktywowania wej�cia cyfrowego. Ka�de wci�ni�cie klawisza F lub aktywacja wej�cia 
cyfrowego wyzwala nowy cykl ‘wstrzymaj szczyt’ (Peak Hold), a na ekranie wy�wietli si� nowa warto�� 
szczytowa. 

4.2.3 RESET – USUWA MAKSYMALN� I MINIMALN� WARTO
� 
Ta funkcja działa w ten sam sposób jak funkcje, które s� aktywowane w momencie równoczesnego wci�ni�cia klawiszy 

MAX i Min, co zostało obja�nione w p. 5.1 tego rozdziału. 
Je�eli zaprogramowano funkcj� “rESEt”, wtedy ka�de dotkni�cie klawisza F lub aktywacja wej�cia cyfrowego spowoduje 

usuni�cie warto�ci z pami�ci i rozpocz�cie nowego cyklu zapami�tywania warto�ci maksymalnej i minimalnej. 
4.2.4 AL.oFF – BLOKADA ALARMU 

 Ta funkcja pozwala u�ytkownikowi blokowa� lub zatrzyma� przeka�niki alarmowe przez wci�ni�cie klawisza  lub 
przez aktywowanie wej�cia cyfrowego. Ka�de wci�ni�cie klawisza lub aktywacja wej�cia cyfrowego b�dzie zmienia� funkcje alarmu 
z Wł�cz na Wył�cz (ON na OFF) i odwrotnie. 

Je�li wyst�pi zdarzenie alarmowe poszczególna dioda alarmu zapali si� bez wzgl�du na blokad� przeka�nika alarmowego.l 
 
4.2.5 TARE 
 Ta funkcja u�ywana jest do wyzerowania wy�wietlacza. Warto�� pozostałej tary jest odejmowana lub dodawane do 

całkowitej warto�ci mierzonej. Ta funkcja jest najcz��ciej u�ywana z ogniwami obci��nikowymi (wagami) lub czujnikami 
tensometrycznymi i ma zastosowanie przy liniowych ustawieniach wej�� 4-20mA, 0-50mV i 0-5V. 

 

4.3 RETRANSMISJA ZMIENNEJ PROCESU ‘PV’  
Wska�nik mo�e zosta� dodatkowo wyposa�ony w izolowane, analogowe wyj�cie 0-20mA lub 4-20mA dla 

przeprowadzenia retransmisji Zmiennej Procesu (PV). 
Warto�ci PV, które definiuj� zakres retransmisji od 0mA/4mA do 20mA, mog� by� - na poziomie konfigurowania - 

zaprogramowane przez u�ytkownika w granicach wskaza� z warto�ci� graniczn� górn	 i doln	 (high / low indication 
limits). 

Gdy wska�nik posiada t� opcj�, wtedy retransmisja b�dzie zawsze aktywna i u�ytkownik nie b�dzie musiał jej 
wł�cza� ani wył�cza�. 

Na analogowych zaciskach wyj�cia nale�y zainstalowa� zewn�trzny bocznik (kalibrowany rezystor) dla sygnału 
wyj�ciowego napi�cia. 

4.4 DODATKOWE ZASILANIE 24 VDC (PR�D STAŁY) – DODATKOWE ZASILANIE (P.S.) 
Wska�nik dostarcza zasilanie pr�dem o napi�ciu 24 Vdc (pr�d stały) dla celów wzbudzenia transmiterów 

przeka�ników, przetworników, pracuj�cych  w obci��eniu pr�dem rz�du 25 mA. 
Ta opcja jest dost�pna na zaciskach 10 i 11. 
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5 MONTA� 
5.1 MONTA	 PANELU 

Wska�nik jest zło�ony z dwóch cz��ci: cz��� mocowana bazowa i przednia cz��� z głównym obwodem. Cz��� 
bazowa musi by� zdj�ta z przodu i zamocowana na �cianie w czterech otworach jak pokazano na rys. 2. 

 
Rys. 2. Monta� wska�nika w przeznaczonym do tego panelu. 

 Przedni panel jest tylko przymocowywany do zamocowanej cz��ci po podł�czeniu wszystkich przewodów 
elektrycznych. 
 
5.2  POŁ�CZENIA ELEKTRYCZNE 

W celu wyj�cia wewn�trznej elektroniki z panelu z przodu nie trzeba odł�cza� kabla. Poł�czenia wej�ciowych 
sygnałów i zasilania s� pokazane na rys.3. 

  

Rys. 3 – Zaciski na panelu wewn�trz wska�nika 

5.2.1 ZALECENIA DO MONTA	U  

• Przewody, prowadz�ce sygnały wej�ciowe, nale�y zawsze umieszcza� z dala od kabli zasilaj�cych; najlepiej b�dzie 
umie�ci� je wewn�trz specjalnych przewodów/kanałów z uziemieniem. 

• Główny kabel elektryczny do zasilania instrumentu musi by� odpowiednio dobrany, ten kabel mo�e zasila� tylko i 
wył�cznie wska�nik (nie mo�e równocze�nie zasila� innego urz�dzenia). 

• Je�eli wska�nik jest instalowany w procedurach sterowania i monitorowania procesami, wtedy wcze�niej nale�y 
uwzgl�dni� wszelkie mo�liwe konsekwencje ewentualnej awarii tego urz�dzenia z punktu widzenia procesów 
technologicznych. Przeka�nik wewn�trzny alarmu nie gwarantuje pełnej ochrony 

• Zaleca si� zastosowanie filtrów RC (47Ω i 100nF, szeregowe) do zasilania obci��e� indukcyjnych (elektromagnesy, 
styczniki, zawory, itp.) 

5.2.2 POŁ�CZENIE Z CZUJNIKIEM LUB Z SYGNAŁEM WEJ
CIOWYM 

Te poł�czenia nale�y wykona� prawidłowo i bardzo dokładnie; zaciski musza by� dobrze doci�gni�te/zaci�ni�te.  
Termopary musz� by� zainstalowane za pomoc� kabli o odpowiedniej długo�ci lub kompensacji długo�ci. 
Rezystory Pt100 RTD musz� by� podł�czone za pomoc� 3-przewodowego kabla, a przewody winny mie� tak� sam� 
rezystancj� (ta sama grubo�� drutu) w celu umo�liwienia prawidłowej kompensacji długo�ci kabla. 
Cztero-przewodowe rezystory Pt100 (RTD) mo�na poł�czy� odł�czaj�c czwarty przewód. Dwu-przewodowe Pt100 
(RTD) mog� by� poł�czone za pomoc� zwarcia zacisków 7 i 8 i przył�czenia rezystora Pt100 do zacisków 8 i 9. 
 
Na Rysunkach poni�ej pokazano, w jaki sposób wykonane s� poł�czenia dla ka�dego typu wej�cia. 

Na Rys. 4 pokazano poł�czenia, wykonane dla umo�liwienia pomiaru sygnałów przesłanych z przetwornika 
temperatury 4-20mA, zasilanego pr�dem o napi�ciu 24 V z tego wska�nika. 
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Rys. 4 – Dwu-przewodowy przetwornik z wewn�trznym zasilaniem (zworka pomi�dzy zaciskami 9 i 11) 

Wej�cie cyfrowe (Dig In) 

Wej�cie cyfrowe mo�na stosowa�, gdy do jego zacisków podł�czony jest przeł�cznik (lub inne odpowiednie 
urz�dzenie  tego typu), na Rys. 4 powy�ej zostało to pokazane (zaciski 12 i 13). 

 

6  PRACA WSKA
NIKA 
Wska�nik b�dzie najlepiej pracował, gdy jego parametry: typ wej�cia  (T/C, Pt100, 4-20mA, itp.), warto�ci progów 

wyzwalania/uruchamiania alarmów, funkcje alarmowe, itp. zostan� prawidłowo zaprogramowane i skonfigurowane. Te 
parametry podzielono wg pi�� poziomów warto�ci parametrów lub na pi�� grup  parametrów; te poziomy lub grupy 
okre�la si� poni�ej mianem CYKLI. 

Cykl Dost�p 
1- Praca Swobodny dost�p  
2- Alarmy 
3- Funkcje 

4- Konfiguracja Dost�p zastrze�ony 
5- Linearyzacja własna u�ytkownika  

6- Kalibracja  
Tab. 4 – Cykle parametrów 

Do cyklu pracy jest swobodny dost�p. Wszystkie inne cykle wymagaj� specjalnej kombinacji klawiszy, które maj� by� 
wci�ni�te, �eby wej�� do danego cyklu. Te kombinacje s� nast�puj�ce: 

 i  te klawisze musz	 by� wci�ni�te równocze�nie 

W wybranym cyklu nale�y tylko wcisn�� klawisz , by przej�� do nast�pnych parametrów tego cyklu. Na 
ko�cu ka�dego cyklu ekran wróci do stanu w cyklu pracy. 

Po uzyskaniu potrzebnego komunikatu (promt) nale�y tylko wcisn�� klawisz  lub  w celu zmiany 
parametru. Wszystkie zmiany zostaj� zapisane w pami�ci trwałej (nieulotnej) w momencie, gdy przechodzi si� do 
nast�pnego komunikatu (prompt). Je�eli przez 25 sekund �aden klawisz nie zostanie wci�ni�ty, to wska�nik powróci do 
cyklu wykonywania pomiarów (cykl pracy). 

6.1  OCHRONA KONFIGURACJI 

Sposobem na zabezpieczenie skonfigurowanych parametrów i wyeliminowaniem nieautoryzowanych zmian jest 
specjalna kombinacja klawiszy dla ka�dego cyklu. 

Zabezpieczone przed zmian� parametry mo�na zobaczy�, ale nie mo�na ich zmieni�. 
W celu wprowadzenia ochrony parametrów w cyklu nale�y na pocz�tku danego cyklu równocze�nie wcisn�� 

klawisze  i  przez okres  3 sekund. W celu usuni�cia ochrony parametrów cyklu nale�y raz jeszcze 
równocze�nie wcisn�� te same klawisze przez 3 sekundy. 

Wy�wietlany obraz mignie króciutko, to migni�cie oznacza, �e cykl został zablokowany przed zmianami lub 
odblokowany i udost�pniony do wprowadzania zmian. 
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7  PROGRAMOWANIE WSKA
NIKA 
7.1  CYKL PRACY  

To jest pierwszy cykl. W momencie wł�czenia zasilania wska�nik wy�wietli Zmienn� Procesu (Process Variable) 
(PV). Wy�wietl� si� tak�e zaprogramowane punkty wł�czenia si� alarmów w tym cyklu (ustawione warto�ci dla alarmu 

‘Setpoints’). Nale�y wcisn�� klawisz , �eby przej�� przez cały cykl pracy. 

Zawsze gdy jest ustawiony alarm z funkcj� ró�nicow� poszczególne warto�ci alarmów s� blokowane (SP.AL1, 
SP.AL2) i wy�wietlacz pokazuje „diF” by wskaza� operatorowi, �e ten parametr konfiguracyjny i poszczególne odchylenia 
od warto�ci zostały zaprogramowane. Równie� komunikat „AL.rEF b�dzie wy�wietlany wskazuj�c poszczególne warto�ci 
dla alarmu z funkcj� ró�nicow�. 

TABELA OPIS PARAMETRÓW KOMUNIKATÓW (PROMPT)   

 
Pomierzona warto��. Pokazuje pomierzon� zmienn�. W przypadku Pt100 lub termopary 

wy�wietli si� temperatura  absolutna (jej warto��). 
Dla sygnałów wej�ciowych 4-20mA, 0-50mV, 0-5V i 0-10mV wy�wietl� si� warto�ci, które zostały 

zdefiniowane w komunikatach (prompts) in.LoL” i “in.kiL”. 
Je�eli zaprogramowano funkcj� wstrzymaj/hold, to wy�wietl� si� na przemian ‘zamro�ona’ 

zmienna i informacja “koLd”. 
W ten sam sposób, je�eli zaprogramowano funkcj� Wstrzymaj Szczyt / Peak Hold, warto�� 

górnej granicy wy�wietli si� na przemian z komunikatem “P.koLd”. 
W przypadku, gdy pojawi si� sytuacja z awari�/bł�dem, wska�nik wy�wietli informacj� o bł�dzie; 

opis informacji o bł�dach znajduje si� w rozdziale 11 tej instrukcji obsługi.  

 
Warto�� Odniesienia Alarmu Ró�nicowego /Differential Alarm Reference Value – Ten 

komunikat wy�wietli si� tylko wtedy, gdy zaprogramowano alarm z opcj� funkcji ró�nicy. 
Warto�� u�yta jest odniesiona do wł�czenia si� tych alarmów ró�nicowych. 

 

Ustawione Punkty dla Alarmów 1, 2, 3 i 4 /Set Points of Alarms 1, 2, 3 i 4 – definiuje punkt 
zadziałania ka�dego z alarmów, zaprogramowanych z opcj� (funkcj�)  “Lo” lub “ki”. 

Gdy alarmy s� zaprogramowane z opcj� (funkcji ró�nicy, wtedy warto�� ustawionego punktu 
wł�czenia si� alarmu oznacza warto�� odchyłki tych alarmów.  

7.2 CYKL ALARMU 

 

Funkcja Alarmu – definiuje funkcje alarmów 1, 2, 3 i 4 zgodnie z definicj� w p. 4.1 
oFF : Alarm wył�czony (off) 
iErr : Czujnik jest zepsuty lub zwarty  
Lo  : Dolna warto�� 
ki  : Górna warto�� 
DiF.Lo : Dolna warto�� ró�nicowa  
DiF.Hi : Górna warto�� ró�nicowa  
DiF.ov : Warto�� ró�nicy  poza  
                zakresem  
DiF.in :Warto�� ró�nicy w obr�bie                     

               zakresu 

 

Warto�� ró�nicowa (SP) dla Alarmów 1,2,3 i 4 – Definiuje warto�� odchylenia alarmów 
warto�ci odniesienia alarmu ró�nicowego w parametrze „ALdiF” 

Uwaga: Ta warto�� nie mo�e by� zmieniana w tym cyklu dla alarmów z funkcj� nie ró�nicow� i 
wy�wietlany jest w takim wypadku „AbS” 

 

Histereza alarmu 

Jest to ró�nica pomi�dzy warto�ci� pomierzon� i punktem, w którym alarm zostaje wł�czony 
(ON) b�d� wył�czony (OFF). 
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Blokowanie alarmu 

W przypadku, gdy powstanie jaki� warunek, który wł�czy alarm, to alarm wył�czy� poprzez 
wł�czenie zasilania wska�nika. T� mo�liwo�� wył�czenia alarmu opisano w podpunkcie 
4.3. 

 

Timer alarmowy (Alarm Timer) 

U�ytkownik mo�e zaprogramowa� alarmy ze zwłok�, chwilowe lub sekwencyjnie/kolejne, 
zgodnie z tym, co jest podane w Tab. 3. W tym celu musi zdefiniowa� czasy T1 i T2. 

Dezaktywacja tej opcji polega na ustawieniu zera dla czasów T1 oraz T2. 

7.3 CYKL FUNKCJI 

 
FUNKCJA KLAWISZA F/ F KEY FUNCTION – definiuje funkcje, przypisane do klawisza  F. 

Mo�na przypisa� nast�puj�ce funkcje: 
oFF - Klawisz nie jest u�ywany 
Hold - Wstrzymuje warto�� PV 
RSt - Resetuje warto�ci Max i Min (szczyt i najni�sz� warto��) 
P.koL -  wstrzymanie warto�ci szczytowej (maksymalnej) 
Te funkcje s� opisane w podrozdziale 5.2. 

 
Funkcja Wej�cia cyfrowego / Digital Input Function – definiuje funkcj�, przypisan� do wej�cia 

cyfrowego. Mo�na przypisa� nast�puj�ce funkcje: 

oFF - kold - rESEt - PkoLd  

Opisy podano w podrozdziale 5.2. 

 
Cyfrowy Filtr wej�cia / Input Digital Filter – posiada mo�liwo�� regulacji w zakresie od 0 do 20 

i słu�y do zredukowania niestabilno�ci pomierzonej warto�ci. 
0 oznacza, �e filtr jest wył�czony (off), a 20 oznacza maksymalne filtrowanie. Im wy�sza jest 

warto�� filtrowania, tym ni�sza jest odpowied� w postaci warto�ci pomierzonej. 

 
Przesuni�cie wy�wietlania / Display Offset – jest to warto��, która jest dodana do PV 

(zmiennej procesu), �eby przesun�� odchyłk� pomiaru lub bł�d czujnika. 
Przesuni�cie (offset) wy�wietla si� bezpo�rednio w zaprogramowanych jednostkach 

technicznych. Dla pomiarów temperatury w skali Fahrenheita (°F) poziom zerowy odniesienia 
odpowiada 32°F. 

 
Pr�dko�� transmisji / Baud Rate – Pr�dko�� szeregowe transmisji danych cyfrowych, 

wyra�ona w bps (bity na sekund�). 
Mo�na zaprogramowa�: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 i 57600 bps. 

 
Adres do komunikacji/transmisji – Cyfra, która została przypisana do danego instrumentu w 

celu jego identyfikacji w sieci wielopunktowej.  

7.4 CYKL KONFIGURACJI 

  
Typ Wej�cia / Input Type – wybiera sygnał wej�ciowy lub typ czujnika, który ma by� podł�czony 

do zacisków zmiennej procesu (PV). Opcje podane s� w Tab. 1. 
Zmiana tego parametru spowoduje zmian� wszystkich pozostałych parametrów, które s� 

powi�zane ze zmienn� procesu (PV) i z alarmami, dlatego ten parametr winien by� ustawiony 
jako pierwszy. 

  
Pozycja Punktu Dziesi�tnego / Decimal Point Position – definiuje pozycj� punktu 

dziesi�tnego warto�ci wy�wietlanej. Ten parametr wy�wietla si�, gdy wybrano jeden z 
podanych typów liniowego wej�cia: 0-50mV, 4-20mA, 0-5V lub 0-10V w komendzie 
(prompt) “in.tYP”. 
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Jednostka temperatury /Temperature Unit – wybiera wskazanie w °C lub w °F. Ta komenda 

nie pojawia si� dla typów wej��: 0-50mV, 4-20mA, 0-5V lub 0-10V wybranych komendzie  
(prompt) “in.tYP”. 

 
Pierwiastek kwadratowy / Square Root – Ten komunikat wy�wietla si� tylko dla typów wej��: 

0-50mV, 4-20mA i 0-5V wybranych w komendzie “in.tYP”. 
Ustawi� “TAK/YES”, a  wtedy pierwiastek kwadratowy zostanie zastosowany do warto�ci 

pomierzonej w granicach, zaprogramowanych w “in.LoL” i “in.kiL”. 
Wy�wietli si� dolna granica warto�ci, je�eli sygnał wej�ciowy b�dzie 1 % poni�ej zakresu. 

 
Dolna (Min) Granica Wej�cia / Input Low Limit – ustawia doln� (min) granic� dla typów wej��: 0-

50mV, 4-20mA, 0-5V lub 0-10V. Je�eli u�ywana jest retransmisja warto�ci PV, wtedy ta 
granica okre�la odpowiedni� warto�� 4mA (lub 0mA) w stosunku do warto�ci wej�cia. 

 
Górna (Max) Granica Wej�cia / Input High Limit - ustawia górn� granic� dla typów wej��: 0-

50mV, 4-20mA, 0-5V lub 0-10V. Je�eli u�ywana jest retransmisja warto�ci PV, wtedy ta 
granica okre�la odpowiedni� warto��  20mA  w stosunku do warto�ci wej�cia. 

 
Skala Mno�nika – Pomna�a wy�wietlan� warto�� do 10 by zwi�kszy� zakres pomiarowy 

 
Typ Wyj�cia Analogowego / Analog Output Type – wybiera typ wyj�cia analogowego dla 0- 

20mA lub dla 4-20mA. 
 
7.5 CYKL KALIBRACJI  

Wszystkie wej�cia s	 skalibrowane fabrycznie. Je�eli b�dzie konieczne wykonanie kalibracji, to nale�y 
powierzy� to wył	cznie do�wiadczonym i wykwalifikowanym pracownikom. 

Je�eli kto� przypadkiem i niechc	cy wejdzie do tego cyklu, wtedy nie nale�y nawet dotyka� klawiszy  ani 
, a nale�y przej�� przez wszystkie cykle i dotrze� do momentu, a� wy�wietli si�  menu główne lub menu 

pracy. 

 
Kalibracja Minimalnej Warto�ci Sygnału Wej�cia (Input Low Calibration) – ustawia minimaln� warto�� (offset) 

Zmiennej Procesu (PV). Mo�e okaza� si�, �e trzeba kilka razy uderzy�  w jeden z tych dwóch klawiszy 
 lub  dla zwi�kszenia jednej cyfry. 

 
Kalibracja Maksymalnej Warto�ci Sygnału Wej�cia (Input Hi Calibration) – ustawia wielko�� rozpi�to�ci 

Zmiennej Procesu (PV) (wzmocnienie/gain). 

 
Kalibracja Minimalnej Warto�ci Sygnału Analogowego Wyj�cia (Analog Output Low 

Calibration) – ustawia bie��c� minimaln� warto�� sygnału analogowego wyj�cia (offset). 

 
Kalibracja Rozpi�to�ci Sygnału Analogowego Wyj�cia  (Analog Output Span Calibration) – 

ustawia bie��ca warto�� minimaln� sygnału  analogowego wyj�cia (rozpi�to��) (20mA). 

 
Kompensacja wpływu zimnego (ko�ca termopary (Cold Junction Calibration) – opcja, która 

pozwala u�ytkownikowi wyregulowa� to ustawienie temperatury na zaciskach wska�nika 
bezpo�rednio w stopniach.  

 
Typ Przyrz�du (Hardware Type) - Te parametry dostosowuj� programy ‘software’ do dost�pnych 

przyrz�dów ‘hardware’ i u�ytkownik nie powinien ich zmienia�. 
0- 2 Alarmy = 3 
1- 2 Alarmy i 4-20mA = 19 
2- 2 Alarms i RS485 = 35 
3- 2 Alarmy i 4-20mA e RS485 = 51 
4- 4 Alarmy = 15 
5- 4 Alarmy i 4-20mA = 31 
6- 4 Alarms i RS485 = 47 
7- 4 Alarmy i 4-20mA e RS485 = 63 

 

8 KOMUNIKACJA SZEREGOWA 
Mo�na naby� wska�nik z asynchronicznym interfejsem RS-485 do komunikacji cyfrowej, który słu�y do poł�czenia 

urz�dzenia głównego, czyli głównego komputera typu ‘host’ z urz�dzeniami podległymi (slave).  
Wska�nik pracuje tylko jako urz�dzenie podległe (slave) i wszystkie komendy wychodz� z komputera-hosta, który 

wysyła je na adres urz�dzenia podległego (slave). Wtedy urz�dzenie – adresat komendy odsyła z powrotem do 
komputera-hosta ��dan� odpowied�. 

Mo�liwe jest wysyłanie komend jednocze�nie do wielu urz�dze� podległych (na adresy wszystkich urz�dze� 
wska�nikowych, które znajduj� si� w sieci wielopunktowej), ale w takim przypadku �adna odpowied� nie zostanie 
wysłana do komputera-hosta. 
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8.1 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  
Interfejs RS-485 nadaje si� do wykonania poł�czenia dwuprzewodowego pomi�dzy urz�dzeniem głównym, tzw. 

hostem a maksymalnie 31 podporz�dkowanymi urz�dzeniami ‘slaves’, które w cało�ci tworz�  topologi� wielopunktowej 
sieci.  Za pomoc� protokołu MODBUS RTU mo�na adresowa� maksymalnie 247 jednostek. Maksymalna 
rozpi�to��/odległo�� sieci: 1. Czas rozł�czenia wska�nika: maksymalnie 2 minuty po ostatnim bajcie. 
Te sygnały transmisji (komunikacji) s� elektrycznie odizolowane od innych cz��ci instrumentu, mog� one wynosi�: 1200,  
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, lub 57600 bps. 
• Ilo�� bitów danych: 8, bez parzysto�� lub parzysto�ci par  
• Ilo�� bitów stopu: 1 
• Czas rozpocz�cia transmisji odpowiedzi: maksymalnie do 100ms po rozpoznaniu komendy 
• Protokół: MODBUS (RTU) 
 
8.2. INTERFEJS TYPU RS485 INTERFACE: PODŁ�CZENIE ELEKTRYCZNE 
Sygnały w RS-485 s� nast�puj�ce: 
 D1 = D:  linia danych dwukierunkowych  

D0 = D:  linia dwukierunkowych danych odwróconych  
C = GND:  Uziemienie. Dodatkowe poł�czenie, które ma za zadanie polepszy� efektywno�� transmisji/komunikacji 

9. PROBLEMY ZE WSKA
NIKIEM   
Bł�dy w poł�czeniach lub nieprawidłowa konfiguracja spowoduj�, �e wska�nik b�dzie niewła�ciwe pracował. Przed 

przyst�pieniem do u�ywania tego wska�nika nale�y bardzo dokładnie sprawdzi� wszystkie poł�czenia kablowe i 
zaprogramowane parametry. Pewne komunikaty o bł�dach pomog� u�ytkownikowi zidentyfikowa� prawdopodobne 
problemy. 

Komunikat Prawdopodobny Problem 

 

Pomierzona warto�� jest powy�ej zaprogramowanego zakresu warto�ci sygnałów 
czujnika lub wej�cia. 

 

Pomierzona warto�� jest poni�ej zaprogramowanego zakresu warto�ci sygnałów 
czujnika lub wej�cia. 

 

Wej�cie jest otwarte (rozwarte). Nie podł�czono czujnika lub te� czujnik jest 
zepsuty. 

 

Rezystancja kabla dla Pt100 jest zbyt du�a lub czujnik jest �le podł�czony. 

 
Je�eli pojawi� si� inne komunikaty, ró�ne ni� podane powy�ej, wtedy nale�y zgłosi� je producentowi i koniecznie 

poda� wtedy numer serii (serial number). Numer serii mo�na sprawdzi� na ekranie, wy�wietli si� on, gdy klawisz  
b�dzie wci�ni�ty przez około 3 sekundy. 

Wersja oprogramowania ‘software’ tego urz�dzenia wy�wietla si� w momencie podł�czenia wska�nika do zasilania. 
Mo�e si� jednak zdarzy�, �e wska�nik wy�wietli fałszywe komunikaty bł�du, kiedy jest �le zaprogramowany lub kiedy 

jest podł�czony do czujnika dla którego nie został zaprogramowany. 

9.1 SPECJALNE ZALECENIA 
Je�eli konieczne b�dzie przeprowadzenie naprawy wska�nika, wtedy nale�y najpierw przedsi�wzi�� specjalne �rodki 

ostro�no�ci: urz�dzenie nale�y wyj�� z obudowy i natychmiast umie�ci� je w specjalnym opakowaniu antystatycznym 
oraz odpowiednio zabezpieczy� je przed działaniem ciepła i wilgotno�ci. 
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DANE TECHNICZNE 

• Zasilanie: od 100 do 240Vac/dc +/- 10% (pr�d zmienny/stały), 50/60 Hz; 

• Maksymalny pobór mocy (max): 10VA 

• Przeka�niki: ALM1 i ALM2: SPST – 1.5A / 250Vac (3A / 30Vdc); 
• Wszystkie sygnały wej�ciowe s� skalibrowane fabrycznie. Termopary s� skalibrowane zgodnie z normami NBS 

(NBR12771), RTD’s NBR 13773/97 (IEC-751), (α=0.00385). 
• Rozdzielczo�� wewn�trzna: 19500 poziomów/levels,  

• Rozdzielczo�� wy�wietlanego obrazu: 12000 poziomów/levels  

• cz�stotliwo�� próbkowania: 5 pomiarów na 1 sekund� 
• Dokładno��: Termopary J, K, T , N: ± 0.25% pełnej skali +1°C. 
     Termopary E, R, S, B: ± 0.25% pełnej skali +3°C. 
     Rezystor Pt100: 0.2% pełnej skali 
     Pr�d lub napi�cie: 0.15% pełnej skali 

Bł�d kompensacji zimnej spoiny: ± 1 oC 
Czas rozpocz�cia pracy: 3 s od wł�czenia zasilania 

• Impedancja wej�cia: 0-50mV, Pt100 i T/C: >10MΩ 
0-5V, 0-10V > 1MΩ 
4-20mA: 22Ω 

• Pomiary za pomoc� Pt100: 3-przewodowy obwód, kompensacja oporu linii, pr�d wzbudzenia 750 mA 
 Wyj�cie analogowe 4-20mA,, izolowane 

• Rozdzielczo�� retransmisji Zmiennej Procesu PV: 4000 poziomów/levels, 550Ω max 

• Warunki pracy: temperatura w zakresie od 5 do 50°C, wilgotno�� wzgl�dna do 80% do 30°C 
Dla temperatury powy�ej 30°C, spadek 3% na °C, 
Do u�ytku wewn�trz pomieszcze�; Instalacje kategorii II, stopie� zanieczyszcze� 2; wysoko�� <2000 m  

• Masa/ci��ar: około 975 g 
• Wymiary: 310×110×37 mm 

• EMC (kompatybilno�� elektromagnetyczna): EN 613226-1:1997 i EN 61326-1/A1:1998 

• BEZPIECZESTWO: EN61010-1:1993 i EN61010-1/A2:1995 
 

 


