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1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA MIERNIKA

Miernik N30U jest tablicowym cyfrowym przyrz¹dem programowalnym, 
przeznaczonym do pomiaru sygna³ów pochodz¹cych ze standar-
dowych czujników przeznaczonych do pomiaru temperatury oraz do 
pomiaru standardowych sygna³ów analogowych stosowanych w auto-
matyce. Dodatkowo miernik umo¿liwia wskazywanie aktualnej godziny. 
Pole odczytowe stanowi wyœwietlacz LED, który pozwala na ekspozy-
cjê wyników w kolorach: czerwonym, zielonym oraz pomarañczowym. 
Mierzony sygna³ wejœciowy mo¿e zostaæ dowolnie przekszta³cony za 
pomoc¹ 21 punktowej charakterystyki indywidualnej.

Cechy miernika N30U:
 kolor wyœwietlacza programowany indywidualnie w trzech 
 przedzia³ach,
 programowalne progi wyœwietlania przekroczeñ,
 dwa alarmy przekaźnikowe ze stykiem zwiernym pracuj¹ce 
 w 6 trybach,
 dwa alarmy przekaźnikowe ze stykiem prze³¹cznym pracuj¹ce 
 w 6 trybach (opcja),
 sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego,
 automatyczne ustawianie punktu dziesiêtnego,
 programowanie wyjœæ alarmowych i analogowych z reakcj¹ na 
 wybran¹ wielkoœæ wejœciow¹ (wejœcie g³ówne lub RTC),
 zegar czasu rzeczywistego z funkcj¹ podtrzymania zasilania 
 zegara w przypadku zaniku zasilania miernika,
 programowany czas uœredniania – funkcja okna krocz¹cego 
 z czasem uœredniania do 1 godziny,
 podgl¹d nastawionych parametrów,
 blokada wprowadzonych parametrów za pomoc¹ has³a,
 przeliczanie wielkoœci mierzonej w oparciu o 21 punktow¹ 
 charakterystykê indywidualna,
 obs³uga interfejsu z protoko³em MODBUS w trybie RTU (opcja),
 przetwarzanie wielkoœci mierzonej na standardowy – programowal-
 ny sygna³ pr¹dowy lub napiêciowy (opcja),
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2.  ZESTAW MIERNIKA

W sk³ad zestawu wchodz¹:
- miernik N30U ...................................... 1 szt.
- instrukcja obs³ugi ................................ 1 szt.
- karta gwarancyjna ............................... 1 szt.
- zestaw do mocowania w tablicy ......... 4 szt.
- uszczelka ............................................ 1 szt.

 podœwietlenie dowolnej jednostki pomiarowej wed³ug zamówienia,
 sygnalizacja dzia³ania alarmu – za³¹czenie alarmu powoduje 
 podœwietlenia numeru wyjœcia,
 separacja galwaniczna miêdzy przy³¹czami: alarmowymi, zasilaj¹-
 cymi, wejœciowymi, wyjœciami analogowymi, wyjœciem zasilania 
 pomocniczego, interfejsem RS-485,
Stopieñ ochrony od strony czo³owej IP65. 
Gabaryty miernika 96  48  93 mm (wraz z zaciskami). Obudowa mier-
nika jest wykonana z tworzywa sztucznego.

Rys.1. Wygl¹d miernika N30U
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4.  MONTA¯

Miernik posiada listwy roz³¹czne z zaciskami œrubowymi, które umo¿li-
wiaj¹ przy³¹czenie przewodów zewnêtrznych o przekroju 2,5 mm2.
W tablicy nale¿y przygotowaæ otwór o wymiarach 92+0,6  45+0,6 mm. 
Gruboœæ materia³u z którego wykonano tablicê nie powinna przekra-
czaæ 6 mm. Miernik nale¿y mocowaæ od przodu tablicy z od³¹czonym 
napiêciem zasilania. Przed w³o¿eniem do tablicy zwróciæ uwagê na po-

3.  WYMAGANIA PODSTAWOWE, 
     BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA

W zakresie bezpieczeñstwa u¿ytkowania miernik odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 61010-1.

  - szczególnie wa¿ne, nale¿y zapoznaæ siê przed pod³¹-
 czeniem miernika. Nieprzestrzeganie uwag oznaczonych 
 tym symbolem mo¿e spowodowaæ uszkodzenie miernika.

  - nale¿y zwróciæ uwagê, gdy miernik pracuje niezgodnie 
 z oczekiwaniami.

Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa:
· monta¿u i instalacji po³¹czeñ elektrycznych powinna dokonaæ 
 osoba z uprawnieniami do monta¿u urz¹dzeñ elektrycznych,
· przed w³¹czeniem miernika nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ 
 po³¹czeñ,
· przed zdjêciem obudowy miernika nale¿y wy³¹czyæ jego zasilanie 
 i od³¹czyæ obwody pomiarowe,
· miernik jest przeznaczony do instalowania i u¿ywania w przemys³o-
 wych elektromagnetycznych warunkach œrodowiskowych,
· w instalacji budynku powinien byæ wy³¹cznik lub wy³¹cznik 
 automatyczny, umieszczony w pobli¿u urz¹dzenia, ³atwo dostêpny 
 dla operatora i odpowiednio oznakowany.
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Rys. 3. Gabaryty miernika

Rys. 2. Mocowanie miernika

prawne u³o¿enie uszczelki. Po w³o¿eniu do otworu, miernik umocowaæ 
w tablicy za pomoc¹ uchwytów (rys. 2).
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4.1. Wyprowadzania sygna³ów
Na rys. 4. przedstawiono sygna³y wyprowadzone na z³¹cza miernika. 
Obwody kolejnych grup sygna³ów s¹ separowane miêdzy sob¹.

Rys. 4. Opis sygna³ów na listwach przy³¹czeniowych

· 0...10 V – wejœcie do pomiaru napiêcia ±10 V.
· GND – masa dla wejœcia 0...10 V i wejœcia 0...20 mA.
· 0...20 mA – wejœcie do pomiaru pr¹du ±20 mA.
· 60 mV Termopary – wejœcie do pomiaru napiêcia 60.mV lub do 
 pod³¹czenia czujników termoelektrycznych.
· R,PT – wejœcie do pomiaru rezystancji lub do pod³¹czenia 
 czujników termorezystancyjnych. Lini¹ przerywan¹ zaznaczono 
 przewód kompensacyjny.
· OC – wyjœcie otwarty kolektor typu npn – sygnalizacja przekrocze-
 nia zakresu pomiarowego.
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4.2. Przyk³ady pod³¹czeñ
Przyk³ad pod³¹czenia miernika N30U do ró¿nych sygna³ów przedsta-
wiono na rys. 5.

Rys. 5. Sposób pod³¹czenia miernika.

Do pod³¹czenia sygna³ów wejœciowych w œrodowiskach o du¿ym po-
ziomie zak³óceñ nale¿y zastosowaæ przewody ekranowane.
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5. OBS£UGA

5.1. Opis wyœwietlacza

Rys. 6. Opis p³yty czo³owej miernika

5.2. Komunikaty po w³¹czeniu zasilania
Po w³¹czeniu zasilania miernik wyœwietla nazwê miernika N30-U, 
a nastêpnie wersjê programu w postaci r x.xx – gdzie x.xx jest nume-
rem aktualnej wersji programu lub numerem wykonania specjalnego. 
Nastêpnie miernik dokonuje pomiarów i wyœwietla wartoœæ sygna³u 
wejœciowego. Przy wyœwietlaniu wartoœci miernik automatycznie usta-
wia pozycjê przecinka, przy czym format (liczba miejsc po przecinku) 
mo¿e zostaæ ograniczona przez u¿ytkownika.
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5.3. Funkcje przycisków

  - przycisk akceptacji:

 wejœcie w tryb programowania (przytrzymanie przez 
 oko³o 3 sekund),
 poruszanie siê po menu – wybór poziomu,
 wejœcie w tryb zmiany wartoœci parametru,
 zaakceptowanie zmienionej wartoœci parametru,
 zatrzymanie pomiaru – podczas trzymania przycisku wynik na 
 wyœwietlaczu nie jest aktualizowany. 
 Pomiar jest nadal wykonywany.

  - przycisk zwiêkszania wartoœci:

 wyœwietlanie wartoœci maksymalnej. Naciœniêcie przycisku powo-
 duje wyœwietlanie wartoœci maksymalnej przez oko³o 3 sekundy,
 wejœcie do poziomu grupy parametrów,
 poruszanie siê po wybranym poziomie,
 zmiana wartoœci wybranego parametru - zwiêkszanie wartoœci,

  - przycisk zmiany cyfry:

 wyœwietlanie wartoœci minimalnej. Naciœniêcie przycisku powoduje 
 wyœwietlanie wartoœci minimalnej przez oko³o 3 sekundy,
 wejœcie do poziomu grupy parametrów,
 poruszanie siê po wybranym poziomie,
 zmiana wartoœci wybranego parametru – przesuniêcie siê 
 na kolejn¹ cyfrê,

  - przycisk rezygnacji:

 wejœcie do menu podgl¹du parametrów miernika (przytrzymanie 
 przez oko³o 3 sekundy),
 wyjœcie z menu podgl¹du parametrów miernika,
 rezygnacja ze zmiany parametru,
 bezwzglêdne wyjœcie z trybu programowania (przytrzymanie 
 przez oko³o 3 sekundy).
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Wciœniêcie kombinacji przycisków   i przytrzymanie oko³o 

3 sekund powoduje kasowanie sygnalizacji alarmów. Operacja ta dzia-

³a wy³¹cznie przy w³¹czonej funkcji podtrzymania.

Wciœniêcie kombinacji przycisków   powoduje kasowanie 

wartoœci minimalnej. 

Wciœniêcie kombinacji przycisków   powoduje kasowanie 

wartoœci maksymalnej.

Wciœniêcie i przytrzymanie oko³o 3 sekund przycisku  powoduje 

wejœcie do matrycy programowania. Matryca programowania mo¿e zo-

staæ zabezpieczona kodem bezpieczeñstwa.

Wciœniêcie i przytrzymanie przez oko³o 3 sekundy przycisku  

powoduje wejœcie do menu podgl¹du parametrów miernika. Po menu 

podgl¹du nale¿y poruszaæ siê za pomoc¹ przycisku  i . 

W menu tym dostêpne s¹ wszystkie programowalne parametry mierni-

ka w trybie tylko do odczytu. Menu Ser nie jest dostêpne w tym trybie. 

Wyjœcie z menu podgl¹du odbywa siê za pomoc¹ przycisku . 

W menu podgl¹du symbole parametrów s¹ wyœwietlane na przemian 

z ich wartoœci¹. Rys. 7 przedstawia algorytm obs³ugi miernika.
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5.4. Programowanie

Naciœniêcie przycisku  i przytrzymanie go przez oko³o 3 sekundy 
powoduje wejœcie do matrycy programowania. Je¿eli wejœcie jest zabez-
pieczone has³em wówczas jest wyœwietlony symbol kodu bezpieczeñstwa 
SEC na przemian z ustawion¹ wartoœci¹ 0. Wpisanie poprawnego kodu 
powoduje wejœcie do matrycy, wpisanie b³êdnego kodu powoduje wy-
œwietlenie napisu ErCod. Na rysunku 8 przedstawiono matrycê przejœæ 
w trybie programowania. Wyboru poziomu dokonuje siê za pomoc¹ przy-
cisku , natomiast wejœcie i poruszanie siê po parametrach wy-
branego poziomu odbywa siê za pomoc¹ przycisków  i . 
Symbole parametrów s¹ wyœwietlane na przemian z ich aktualn¹ wartoœ-
ci¹. W celu zmiany wartoœci wybranego parametru nale¿y u¿yæ przycisku 

. Aby zrezygnowaæ ze zmiany parametru nale¿y u¿yæ przycisku 
. W celu wyjœcia z wybranego poziomu nale¿y wybraæ symbol 

----- i nacisn¹æ przycisk . Aby wyjœæ z matrycy programowania do 
pomiaru nale¿y wcisn¹æ przycisk  przez oko³o 1 sekundê. Wów-
czas pojawi siê napisu End na czas oko³o 3 sekund i miernik przejdzie 
do wyœwietlania wartoœci mierzonej. W przypadku pozostawienia mier-
nika w trybie programowania parametróe po up³ywie czasu 30 sekund 
nast¹pi automatyczne opuszczenie trybu programowania (parametru, 
nastêpnie menu) i przejœcie do wyœwietlania wartoœci mierzonej.

5.4.1  Sposób zmiany wartoœci wybranego parametru.

W celu zwiêkszenia wartoœci wybranego parametru nale¿y wcisn¹æ 
przycisk . Jednokrotne wciœniêcie przycisku powoduje zwiêk-
szenie wartoœci o 1. Zwiêkszenie wartoœci przy wyœwietlanej cyfrze 9 
powoduje ustawienie 0 na tej cyfrze (lub znaku minus w przypadku 
najstarszej cyfry wyœwietlacza). Zmiana pozycji kursora nastêpuje po 
przyciœniêciu przycisku . 
W celu zaakceptowania nastawionego parametru nale¿y wcisn¹æ przy-
cisk  . Nast¹pi wtedy zapisanie parametru i wyœwietlanie jego 
symbolu na przemian z now¹ wartoœci¹. Wciœniêcie przycisku  w 
trakcie zmiany wartoœci parametru spowoduje zrezygnowanie z zapisu
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Rys. 8. Matryca przejœæ w trybie programowania
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InP 1
Symbol 

parametru
Opis Zakres zmian

tYP1 Rodzaj przy³¹czonego sygna³u 
wejœciowego.

Pt1 – Pt100
Pt5 – Pt500
Pt10 – Pt1000
rEZL – pomiar rezystancji 
           do 400 
rEZH – pomiar rezystancji 
            do 4000 
tE-J – J (Fe-CuNi)
tE-h – K (NiCr-NiAl)
tE-n – N (NiCrSi-NiSi)
tE-E – E (NiCr-CuNi)
tE-r – R (PtRh13-Pt)
tE-S – S (PtRh10-Pt)
0_10U – pomiar napiêcia, 
              zakres 10 V
0_20A – pomiar pr¹du, 
              zakres 20 mA
0_60n – pomiar napiêcia, 
              zakres 60 mV
HOUr – aktualny czas.

5.4.2  Zmiana wartoœci zmiennoprzecinkowych

Zmiana wykonywana jest w 2 etapach (przejœcie do nastêpnego etapu 
nastêpuje po wciœniêciu przycisku ):
1) ustawienie wartoœci z zakresu -19999...99999 analogicznie jak dla 

wartoœci ca³kowitych;
2) ustawienie pozycji kropki (00000., 0000.0, 000.00, 00.000, 0.0000); 

przycisk przesuwa kropkê w lewo, natomiast przycisk  
przesuwa kropkê w prawo;

Wciœniêcie przycisku  w trakcie zmiany wartoœci parametru spo-
woduje zrezygnowanie z zapisu.

5.4.3  Charakterystyka parametrów programowych

W tablicy poni¿ej przedstawiono parametry programowane oraz zakres 
zmian ich wartoœci.

Tablica 1
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Con

Wybór kompensacji wartoœci 
mierzonej. Dotyczy tylko pracy w 
trybie pomiaru temperatury lub 
rezystancji. Dla czujników rezy-
stancyjnych okreœla rezystancjê 
przewód ³¹cz¹cych miernik z 
czujnikiem, natomiast dla czuj-
ników termoelektrycznych ozna-
cza temperaturê koñców. Wy-
branie wartoœci spoza zakresu 
powoduje w³¹czenie kompensa-
cji automatycznej.

-19999..99999

Wprowadzenie wartoœci:
0...20  - powoduje w³¹cze-
nie kompensacji rêcznej dla 
pomiaru rezystancji lub tem-
peratury za pomoc¹ czujników 
termorezystancyjnych.

0...60oC – powoduje w³¹cze-
nie kompensacji rêcznej dla 
czujników termoelektrycznych.

Cnt1

Czas pomiaru wyra¿ony w se-
kundach. Wynik na wyœwietlaczu 
reprezentuje wartoœæ œredni¹ 
wyliczon¹ w okresie Cnt1. Para-
metr ten nie jest uwzglêdniany 
podczas pomiaru w trybach licz-
nikowych.

1...3600

Tablica 2

Ind

Symbol 
parametru Opis Zakres zmian

IndCp

Iloœæ punktów ch-ki indywidualnej. 
Dla wartoœci mniejszej od dwa ch-ka in-
dywidualna jest wy³¹czona. Liczba odcin-
ków jest to liczba punktów pomniejszona 
o jeden. Charakterystyka indywidualna 
nie jest uwzglêdniana w trybie HoUr.

1...21

Hn
Wartoœæ wielkoœci mierzonej dla której 
bêdziemy oczekiwali Yn (n - numer 
punktu).

-19999...99999

Yn Wartoœæ oczekiwana dla Xn. -19999...99999

cd. Tablica 1
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dISP
Symbol 

parametru Opis Zakres zmian

d_P

Minimalna pozycja przecinka przy 
wyœwietlaniu wartoœci mierzonej – format 
wyœwietlania. Parametr ten nie jest 
uwzglêdniany podczas trybu CoUntH 
i HoUr.

0.0000 –  0
00.000 – 1
000.00 –  2
0000.0 –  3
00000 – 4

CoLdo Kolor wyœwietlacza, gdy wartoœæ wy-
œwietlana jest mniejsza od CoLLo

rEd – czerwony
grEEn – zielony
orAnG - ¿ó³ty

CoLbE
Kolor wyœwietlacza, gdy wartoœæ wy-
œwietlana jest wiêksza od CoLLo 
i mniejsza od CoLHi.

CoLuP Kolor wyœwietlacza, gdy wartoœæ wy-
œwietlana jest wiêksza od CoLHi

CoLLo Próg dolny zmiany koloru -19999..99999

CoLHi Górny próg zmiany koloru -19999..99999

ovrLo

Próg dolny zawê¿enia wyœwietlania. 
Wartoœci poni¿ej zadeklarowanego pro-
gu sygnalizowane s¹ na wyœwietlaczu 
symbolem  

-----
.

-19999..99999

ovrHi

Próg górny zawê¿enia wyœwietlania. 
Wartoœci powy¿ej zadeklarowanego pro-
gu sygnalizowane s¹ na wyœwietlaczu 
symbolem  ----- .

-19999..99999

Tablica 3

Tablica 4
ALr1, ALr2, ALr3, ALr4

Symbol 
parametru Opis Zakres zmian

P_A1
P_A2
P_A3
P_A4

Wielkoœæ wejœciowa, steruj¹ca 
alarmem.

InP1 – wejœcie g³ówne (war-
toœæ wskazywana).

HoUr – zegar czasu rzeczy-
wistego.
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tYP1
tYP2
tYP3
tYP4

Typ alarmu. Rys. 11 przedstawia 
graficzne zobrazowanie typów 
alarmów.

n-on – normalny (przejœcie 
z 0 na 1),

n-oFF – normalny (przejœcie 
z 1 na 0),

on - w³¹czony,

oFF – wy³¹czony,

H-on – rêczny w³¹czony; do 
czasu zmiany typu alarmu 
wyjœcie alarmowe zostaje na 
sta³e za³¹czone

H-oFF – rêczny wy³¹czony; 
do czasu zmiany typu alarmu 
wyjœcie alarmowe zostaje na 
sta³e wy³¹czone.

PrL1
PrL2
PrL3
PrL4

Dolny próg alarmowy. -19999...99999

PrH1
PrH2
PrH3
PrH4

Górny próg alarmowy. -19999...99999

dLY1
dLY2
dLY3
dLY4

Opóźnienie prze³¹czenia alarmu. 0...32400

cd. Tablica 4
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LEd1
LEd2
LEd3
LEd4

Podtrzymanie sygnalizacji 
alarmu. W sytuacji gdy funkcja 
podtrzymania jest za³¹czona po 
ust¹pieniu stanu alarmowego 
dioda sygnalizacyjna nie jest 
wygaszana. Sygnalizuje ona stan 
alarmowy do momentu wyga-
szenia jej za pomoc¹ kombinacji 
przycisków    .

Funkcja dotyczy tylko i wy³¹cznie 
sygnalizacji alarmu, a wiêc styki 
przekaźnika bêd¹ dzia³a³y bez 
podtrzymania zgodnie z wybra-
nym typem alarmu.

oFF – funkcja wy³¹czona
on – funkcja w³¹czona

out
Symbol 

parametru Opis Zakres zmian

P_An Wielkoœæ wejœciowa, na któr¹ ma 
reagowaæ wyjœcie analogowe.

InP1 – wejœcie g³ówne (war-
toœæ wskazywana).

Hour – zegar czasu rzeczy-
wistego.

tyPA Typ wyjœcia analogowego
0_10U – napiêciowe 0...10 V
0_20A – pr¹dowe 0...20 mA
4_20A – pr¹dowe 4...20 mA

AnL

Dolny próg wyjœcia analogo-
wego.
Nale¿y podaæ wartoœæ, dla której 
chcemy uzyskaæ minimaln¹ 
wartoœæ sygna³u na wyjœciu 
analogowym.

-19999...99999

AnH

Górny próg wyjœcia analogo-
wego. Nale¿y podaæ wartoœæ 
dla której chcemy uzyskaæ 
maksymaln¹ wartoœæ sygna³u na 
wyjœciu analogowym (10 V lub 
20 mA).

-19999...99999

Tablica 5
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bAud Prêdkoœæ transmisji interfejsu 
RS485

4.8 – 4800 bit/s
9.6 – 9600 bit/s
19.2 – 19200 bit/s
38.4 – 38400 bit/s
57.6 – 57600 bit/s
115.2 – 115200 bit/s

prot Typ ramki transmisyjnej interfejsu 
RS485

r8n2
r8E1
r8o1
r8n1

Addr Adres w sieci MODBUS. Wpisa-
nie wartoœci 0 wy³¹cza interfejs.

0...247

Tablica 6
SEr

Symbol 
parametru Opis Zakres zmian

SEt

Wpis ustawieñ fabrycznych. 
Ustawienie wartoœci YeS 
powoduje wpisanie do miernika 
parametrów standardowych.
Wartoœci parametrów fabrycz-
nych przedstawiono w tablicy X. 

no – nic nie rób.
YeS – powoduje wpisanie 
nastaw fabrycznych.

SEC
Wprowadzenie nowego has³a. 
Wprowadzenie wartoœci 0 wy³¹-
cza has³o.

0...60000

HOUR

Ustawienie aktualnego czasu. 
Wprowadzenie b³êdnego czasu 
anuluje wprowadzanie czasu. 
Wartoœæ wprowadzona nie zosta-
nie pobrana.

0,00...23,59

unIt Podœwietlanie jednostki.

On – podœwietlenie jednostki 
w³¹czone.
Off – podœwietlenie jednostki 
wy³¹czone.

cd. Tablica 5
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tESt

Test wyœwietlaczy. Test polega 
na kolejnym zapalaniu segmen-
tów wyœwietlacza cyfrowego. 
Diody alarmowe i diody pod-
œwietlania jednostki powinny byæ 
zapalone.

YeS – powoduje uruchomie-
nie testu. Wciœniêcie przyci-
sku  koñczy test.
no – nic nie rób. 

5.4.4  Charakterystyka indywidualna

Mierniki N30U mog¹ przeliczyæ wartoœæ mierzon¹ na dowoln¹ wartoœæ 
dziêki zaimplementowanej funkcji charakterystyki indywidualnej. Charak-
terystyka indywidualna przeskalowuje wejœciowy sygna³ mierzony zgod-
nie z ustawion¹ charakterystyk¹. Sposób oddzia³ywania charakterystyki 
indywidualnej na pracê miernika zosta³ przedstawiony na rys. 9.

Rys. 9. Dzia³anie charakterystyki indywidualnej.

U¿ytkownik mo¿e wprowadziæ maksymalnie dwadzieœcia funkcji po-
przez podanie przedzia³ów i wartoœci oczekiwanych dla kolejnych 
punktów.
Programowanie charakterystyki indywidualnej polega na okreœleniu ilo-
œci punktów, którymi bêdzie linearyzowana funkcja wejœciowa. Nale¿y 
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Rys.  10. Charakterystyka indywidualna.

Podczas przybli¿ania funkcji nale¿y pamiêtaæ, ¿e dla przybli¿enia krzy-
wych mocno odbiegaj¹cych od charakterystyki liniowej im wiêksza 
liczba odcinków linearyzuj¹cych tym mniejszy b³¹d zwi¹zany z linea-
ryzacj¹.
Je¿eli wartoœci mierzone s¹ mniejsze od H1 wówczas przeliczania 
zostan¹ wykonane w oparciu o pierwsz¹ prost¹ wyliczon¹ na podsta-
wie punktów (H1,Y1) i (H2,Y2). Natomiast, dla wartoœci wiêkszych od 
Hn (gdzie n – ostatnia zadeklarowana wartoœæ mierzona), wartoœæ do 
wyœwietlenia zastanie wyliczona na podstawie ostatniej wyznaczonej 
funkcji liniowej. 

pamiêtaæ, ¿e liczba funkcji linearyzuj¹cych jest o jeden mniejsza od 
liczby punktów. Nastêpnie nale¿y zaprogramowaæ kolejne punkty po-
przez podanie wartoœci mierzonej (Hn) i odpowiadaj¹cej jej wartoœci 
oczekiwanej – wartoœci, która ma zostaæ wyœwietlona (Yn). Graficzn¹ 
interpretacjê charakterystyki indywidualnej przedstawiono na rys. 10.
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Uwaga: Wszystkie wprowadzone punkty wartoœci mierzonej (Hn) mu-
sz¹ byæ u³o¿one w kolejnoœci rosn¹cej, tak aby zachodzi³a zale¿noœæ: 

H1 < H2 < H3... < Hn
Je¿eli powy¿sze nie jest spe³nione funkcja charakterystyki indywidual-
nej zostanie automatycznie wy³¹czona (nie bêdzie realizowana) i zosta-
nie ustawiona flaga diagnostyczna w rejestrze statusu.

a) n-on b) n-off

c) on d) off

Rys. 11. Typy alarmów: a) n-on, b) n-off  c) on  d) off.

5.4.5  Typy alarmów

Miernik N30U wyposa¿ony jest w 2 wyjœcia alarmowe ze stykiem zwier-
nym oraz dwa wyjœcia alarmowe ze stykiem zwierno-rozwiernym (op-
cja). Ka¿dy z alarmów mo¿e pracowaæ w jednym z szeœciu trybów. Na 
rys. 11 przedstawiono pracê alarmu w trybach: n-on, n-off, on, off. Dwa 
pozosta³e tryby: h-on i h-off oznaczaj¹ odpowiednio zawsze za³¹czony 
i zawsze wy³¹czony. Tryby te przeznaczone s¹ do rêcznej symulacji 
stanów alarmowych.
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Uwaga !

 W przypadku alarmów typu n-on, n-off, on, off wpisanie 
 PrL>PrH spowoduje wy³¹czenie alarmu. 

 W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego reakcja prze-
 kaźników jest zgodna z wpisanymi parametrami PrL, PrH, tYP. 
 Mimo wyœwietlania przekroczenia miernik nadal dokonuje pomiaru.

 Miernik kontroluje na bie¿¹co wartoœæ aktualnie wprowadzanego 
 parametru. W przypadku kiedy wprowadzona wartoœæ przekroczy 
 górny zakres zmian podany w tablicy 1 miernik dokona automa-
 tycznej zmiany na wartoœæ maksymaln¹. Analogicznie w przypadku 
 kiedy wprowadzona wartoœæ przekroczy dolny zakres zmian 
 podany w tablicy 1 miernik dokona automatycznej zmiany na 
 wartoœæ minimaln¹.

5.4.6  Format wyœwietlania

Miernik N30U automatycznie dostosowuje format (precyzjê) wyœwietla-
nia do wartoœci wielkoœci mierzonej. Aby funkcja mog³a zostaæ w pe³ni 
wykorzystana nale¿y wybraæ format 0.0000, wówczas miernik bêdzie 
wyœwietla³ wartoœæ mierzon¹ z mo¿liw¹ najwiêksz¹ dok³adnoœci¹. Funk-
cja ta nie dzia³a dla wyœwietlania czasu, gdzie format jest automatycz-
nie ustawiony. I tak bie¿¹cy czas (tryb HOUr) wyœwietlany jest w forma-
cie czasu dwudziesto cztero godzinnego w postaci hh.mm, gdzie hh 
– aktualna godzina, a mm – aktualna minuta. 
Uwaga:
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyœwietlanie z wiêksz¹ rozdzielczoœci¹ nie zawsze 
jest po¿¹dane, mo¿e ono prowadziæ bowiem, do pogorszenia stabilno-
œci wskazañ.
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Symbol parametru Poziom w matrycy Wartoœæ standardowa

tYP1 1 Pt1

Con 1 0

Cnt1 1 1

indCP 2 no

H0 2 0

Y0 2 0

H1 2 100

Y1 2 100

... ... ...

Hn 2 (n-1)*100

Yn 2 (n-1)*100

d_P 3 00000

CoLdo 3 grEEn

CoLbE 3 orAng

CoLuP 3 rEd

CoLLo 3 50.00

CoLHi 3 80.00

ovrLo 3 -19999

ovrHi 3 99999

P_A1, P_A2, 
P_A3, P_A4

4, 5, 6, 7 InP1

tYP1, tYP2, 
tYP3, tYP4

4, 5, 6, 7 h-off

PrL1, PrL2, 
PrL3, PrL4

4, 5, 6, 7 1000

Tablica 7

5.5.  Parametry fabryczne
W tablicy 7 przedstawiono standardowe nastawy miernika N30U. Na-
stawy te mo¿na przywróciæ za pomoc¹ menu miernika poprzez wybra-
nie opcji Set z menu Ser.
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PrH1, PrH2, 
PrH3, PrH4

4, 5, 6, 7 2000

dLY1, dLY2, 
dLY3, dLY4,

4, 5, 6, 7 0

LEd1, LEd2, 
LEd3, LEd4

4, 5, 6, 7 oFF

P_An 8 InP1

tYPA 8 0_10U

AnL 8 0

AnH 8 99999

bAud 8 9.6

prot 8 r8n2

Addr 8 1

SEt 9 no

SEC 9 0

HOUR 9 nie zdefiniowane

unit 9 off

tESt 9 off

6.  INTERFEJS RS-485

Cyfrowe programowalne mierniki N30U maj¹ ³¹cze szeregowe w stan-
dardzie RS-485 do komunikacji w systemach komputerowych oraz 
z innymi urz¹dzeniami pe³ni¹cymi funkcjê Master. Na ³¹czu szerego-
wym zosta³ zaimplementowany asynchroniczny znakowy protokó³ ko-
munikacyjny MODBUS. Protokó³ transmisji opisuje sposoby wymiany 
informacji pomiêdzy urz¹dzeniami poprzez ³¹cze szeregowe.

6.1. Sposób pod³¹czenia interfejsu szeregowego.
Standard RS-485 pozwala na bezpoœrednie po³¹czenie do 32 urz¹-
dzeñ na pojedynczym ³¹czu szeregowym o d³ugoœci do 1200 m (przy 
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Rys. 12. Sposób po³¹czenia interfejsu RS-485

prêdkoœci 9600 b/s). Do po³¹czenia wiêkszej iloœci urz¹dzeñ konieczne 
jest stosowanie dodatkowych uk³adów poœrednicz¹co-separuj¹cych np. 
PD51 produkcji LUMEL S.A.
Wyprowadzenie linii interfejsu przedstawiono na rys. 4. Do uzyskania 
prawid³owej transmisji konieczne jest pod³¹czenie linii A i B równolegle 
z ich odpowiednikami w innych urz¹dzeniach. Po³¹czenie nale¿y wy-
konaæ przewodem ekranowanym. Ekran przewodu nale¿y pod³¹czyæ 
do zacisku ochronnego w jak najbli¿szym s¹siedztwie miernika (ekran 
pod³¹czyæ do zacisku ochronnego tylko w jednym punkcie).
Linia GND s³u¿y do dodatkowego zabezpieczenia linii interfejsu przy 
d³ugich po³¹czeniach. Nale¿y po³¹czyæ wówczas sygna³y GND wszyst-
kich urz¹dzeñ na magistrali RS-485. 
Do uzyskania po³¹czenia z komputerem niezbêdna jest karta interfejsu 
RS-485 lub odpowiedni konwerter np. PD51 lub PD10. Sposób ³¹czenia 
urz¹dzeñ przedstawiono na rys. 12.

Oznaczenie linii transmisyjnych dla karty w komputerze PC zale¿y od 
producenta karty.
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6.2. Opis implementacji protoko³u MODBUS
Zaimplementowany protokó³ jest zgodny ze specyfikacj¹ PI-MBUS-300 
Rev G firmy Modicon.

Zestawienie parametrów ³¹cza szeregowego mierników N30U w pro-
tokole MODBUS:

 adres miernika  1...247,

 prêdkoœæ transmisji 4800, 9600, 19200, 38400, 
  57600, 115200 bit/s,

 tryb pracy RTU z ramk¹ w formacie 8n2, 8e1, 
  8o1, 8n1,

 maksymalny czas odpowiedzi 100 ms.

Konfiguracja parametrów ³¹cza szeregowego polega na ustaleniu 
prêdkoœci (parametr bAUd), adresu urz¹dzenia (parametr Addr), oraz 
formatu jednostki informacyjnej (parametr prot).

Uwaga:
Ka¿dy miernik pod³¹czony do sieci komunikacyjnej musi:
 mieæ unikalny adres, ró¿ny od adresów innych urz¹dzeñ po³¹czo-
 nych w sieci,
 identyczn¹ prêdkoœæ transmisji i typ jednostki informacyjnej,

6.3  Opis u¿ytych funkcji
W mierniku N30U zaimplementowane zosta³y nastêpuj¹ce funkcje 
MODBUS:
 03 – odczyt grupy rejestrów
 04 – odczyt rejestrów wejœciowych
 06 – zapis jedneg rejestru
 16 – zapis grupy rejestrów
 17 – identyfikacja urz¹dzenia slave.
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6.4  Mapa rejestrów
Poni¿ej zosta³a przedstawiona mapa rejestrów miernika N30U. 

Uwaga: 
Wszystkie podane adresy s¹ adresami fizycznymi. W niektórych pro-
gramach komputerowych stosuje siê adresowanie logiczne wówczas 
adresy nale¿y zwiêkszyæ o 1.

Tablica 8

Zakres adresów Typ wartoœci Opis

4000-4049 integer (16 bitów)
Wartoœæ umieszczona jest w reje-
strze 16 bitowym. 

7000-7039 float (32 bity)

Wartoœæ umieszczona jest w dwóch 
kolejnych rejestrach 16 bitowych. 
Rejestry zawieraj¹ te same dane co 
rejestry 32 bitowe z obszaru 7500. 
Rejestry s¹ tylko do odczytu.

7200-7326 float (32 bity)

Wartoœæ umieszczona jest w dwóch 
kolejnych rejestrach 16 bitowych. 
Rejestry zawieraj¹ te same dane co 
rejestry 32 bitowe z obszaru 7600. 
Rejestry mog¹ byæ odczytywane 
i zapisywane.

7500-7519 float (32 bity)
Wartoœæ umieszczona jest w reje-
strze 32 bitowym. Rejestry s¹ tylko 
do odczytu

7600-7663 float (32 bity)
Wartoœæ umieszczona jest w reje-
strze 32 bitowym. Rejestry mog¹ 
byæ odczytywane i zapisywane.
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6.5. Rejestry do zapisu i odczytu
Tablica 9
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Typ wejœcia4000 tYP1 z/o 0...14

Zakres OpisSymbol

 0 Pt1 – Pt100

 1 Pt5 – Pt500

 2 Pt10 – Pt1000

 3 rEZL – rezystancja, zakres 400 

 4 rEZL – rezystancja, zakres 4000 

 5 tE-J – J – termopara typu J

 6 tE-h – K – termopara typu K

 7 tE-n – N – termopara typu N

 8 tE-E – E – termopara typu E

 9 tE-r – R – termopara typu R

 10 tE-S – S – termopara typu S

 11 0_10U – pomiar napiêcia, zakres 10 V

 12 0_20A – pomiar pr¹du, zakres 20 mA

 13 0_60n – pomiar napiêcia, zakres 60 mV

 14 HoUr – aktualny czas

Wartoœæ

Zarezerwowane4001 z/o

Zarezerwowane4002 z/o

4003 Cnt z/o 1...3600

Czas pomiaru wyra¿ony w sekundach. Czas ten 
okreœla czas uœredniania wartoœci mierzonej. War-
toœæ wyœwietlana jest wartoœci¹ œredni¹ wyliczon¹ 
z okresu Cnt1.

Zarezerwowane4004 z/o

Zarezerwowane4005 z/o

Zarezerwowane4006 z/o

Zarezerwowane4007 z/o
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Wartoœæ

 0 0.0000

 1 00.000

 2 000.00

 3 0000.0

 4 00000

4008 IndCp z/o 1...21

Iloœæ punktów charakterystyki indywidualnej. Dla 
wartoœci 1 charakterystyka indywidualna jest 
wy³¹czona. Odcinki charakterystyki indywidualnej 
definiowane s¹ parametrami Xn i Yn, gdzie n 
– numer punktu.

Minimalna pozycja przecinka przy wyœwietlaniu 
wartoœci mierzonej

4009 d_P z/o 0...4

Wartoœæ

 0 czerwony

 1 zielony

 2 pomarañczowy

Kolor wyœwietlacza, gdy wartoœæ wyœwietlana jest 
mniejsza ni¿ coLLo

Opis4010 CoLdo z/o 0...2

Wartoœæ

 0 czerwony

 1 zielony

 2 pomarañczowy

Kolor wyœwietlacza, gdy wartoœæ wyœwietlana jest 
wiêksza od coLLo i mniejsza od CoLHi

Opis4011 CoLbE z/o 0...2

Wartoœæ

Kolor wyœwietlacza, gdy wartoœæ wyœwietlana jest 
wiêksza od coLHi

Opis4012 CoLUp z/o 0...2
 0 czerwony

 1 zielony

 2 pomarañczowy

OpisWartoœæ

 0 wejœcie g³ówne

 1 zegar

Wielkoœæ wejœciowa steruj¹ca alarmem4013 P_a1 z/o 0, 1
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Podtrzymanie sygnalizacji alarmu 14016 LEd1 z/o 0...1

Wartoœæ

 0 podtrzymanie wy³¹czone

 1 podtrzymanie w³¹czone

Opis

OpisWartoœæ

 0 wejœcie g³ówne

 1 zegar

Wielkoœæ wejœciowa steruj¹ca alarmem4017 P_a2 z/o 0, 1

Wartoœæ

 0 n-on

 1 n-off

 2 on

 3 off

 4 h-on

 5 h-off

Typ alarmu 2 (opis - rys. 6)

Opis

4018 tyP2 z/o 0...5

Opóźnienie alarmu 2 (w sekundach)4019 dLY2 z/o 0...32400

Podtrzymanie sygnalizacji alarmu 24020 LEd2 z/o 0...1

Wartoœæ

 0 podtrzymanie wy³¹czone

 1 podtrzymanie w³¹czone

Opis

OpisWartoœæ

 0 wejœcie g³ówne

 1 zegar

Wielkoœæ wejœciowa steruj¹ca alarmem4021 P_a3 z/o 0, 1

Wartoœæ

 0 n-on

 1 n-off

 2 on

 3 off

 4 h-on

 5 h-off

Typ alarmu 1 (opis - rys. 6)

Opis

4014 tyP1 z/o 0...5

Opóźnienie alarmu 1 (w sekundach)4015 dLY1 z/o 0...32400
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Wartoœæ

 0 n-on

 1 n-off

 2 on

 3 off

 4 h-on

 5 h-off

Typ alarmu 3 (opis - rys. 6)

Opis

4022 tyP3 z/o 0...5

Opóźnienie alarmu 3 (w sekundach)4023 dLY3 z/o 0...32400

Podtrzymanie sygnalizacji alarmu 34024 LEd3 z/o 0...1

Wartoœæ

 0 podtrzymanie wy³¹czone

 1 podtrzymanie w³¹czone

Opis

OpisWartoœæ

 0 wejœcie g³ówne

 1 zegar

Wielkoœæ wejœciowa steruj¹ca alarmem4025 P_a4 z/o 0, 1

Wartoœæ

 0 n-on

 1 n-off

 2 on

 3 off

 4 h-on

 5 h-off

Typ alarmu 4 (opis - rys. 6)

Opis

4026 tyP4 z/o 0...5

Opóźnienie alarmu 4 (w sekundach)4027 dLY4 z/o 0...32400

Podtrzymanie sygnalizacji alarmu 44028 LEd4 z/o 0...1

Wartoœæ

 0 podtrzymanie wy³¹czone

 1 podtrzymanie w³¹czone

Opis

Wielkoœæ wejœciowa, na któr¹ ma reagowaæ 
wyjœcie analogowe

4029 P_an z/o 0, 1

Wartoœæ

 0 Wejœcie g³ówne

 1 Zegar

Opis
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Typ wyjœcia analogowego4030 tYPa z/o 0...2

Wartoœæ

 0 Wyjœcie napiêciowe 0...10 V

 1 Wyjœcie pr¹dowe 0...20 mA

 2 Wyjœcie pr¹dowe 4...20 mA

Opis

Prêdkoœæ transmisji4031 bAud z/o 0...5

Wartoœæ

 0 4800 bit/s

 1 9600 bit/s

 2 19200 bit/s

Opis

 3 38400 bit/s
 4 57600 bit/s
 5 115200 bit/s

Adres miernika. Wpisanie wartoœci 0 powoduje 
wy³¹czenie interfejsu.4033 Addr z/o 0...247

Tryb transmisji4032 prot z/o 0...3

Aktualizuj parametry transmisji. Powoduje zastoso-
wanie wprowadzonych nastaw interfejsu RS485.4034 sAvE z/o 0...1

Wartoœæ

 0 RTU 8N2
 1 RTU 8E1
 2 RTU 8O1
 3 RTU 8N1

Opis

Zapis parametrów standardowych4035 SEt z/o 0...1

Wartoœæ

 0 bez zmian
 1 ustaw parametry standardowe

Opis

Has³o dla parametrów4036 SEc z/o 0...60000

Wartoœæ

 0 bez has³a
 ... wejœcie do parametrów poprzedzone 
  zapytaniem o has³o

Opis

Aktualny czas4037 hour z/o 0...2359

Parametr ten wystêpuje w formacie ggmm, gdzie:
gg - oznacza godziny,
mm – oznacza minuty.
Wprowadzenie b³êdnej godziny spowoduje usta-
wienie 23, natomiast wprowadzenie b³êdnych minut 
spowoduje ustawienie wartoœci 59.
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 Bit 15 Przerwa w zasilaniu

 Bit 14 Zegar RTC - utrata nastaw

W³¹czenie, wy³¹czenie podœwietlania jednostki4038 unit z/o 0, 1
Wartoœæ

 0 Podœwietlenie wy³¹czone
 1 Podœwietlenie w³¹czone

Opis

Kasowanie ekstremów z/o 0, 1

Status miernika. Opisuje aktualny stan miernika. 
Kolejne bity reprezentuj¹ dane zdarzenie. Ustawio-
ny bit na 1 oznacza, ¿e zdarzenie mia³o miejsce. 
Zdarzenia mog¹ byæ tylko kasowane.

 Bit 13 nie u¿ywany

 Bit 12 Brak komunikacji z pamiêci¹ danych

 Bit 11 B³êdne nastawy

 Bit 10 Przywrócono nastawy fabryczne

 Bit 9 Brak wartoœci mierzonych w pamiêci 
  danych

 Bit 8 nie u¿ywany

 Bit 7 Wykryto p³ytkê wyjœæ

 Bit 6 P³ytka wyjœæ - b³¹d lub brak kalibracji

 Bit 5 nie u¿ywany

 Bit 4 nie u¿ywany

 Bit 3 B³êdna konfiguracja ch-ki indywidualnej

 Bit 2 nie u¿ywany

 Bit 1 nie u¿ywany

 Bit 0 Nie up³yn¹³ okres uœredniania

 Bit 15 nie u¿ywany

 Bit 14 nie u¿ywany

Status miernika. Opisuje aktualny stan miernika. 
Kolejne bity reprezentuj¹ dane zdarzenie. Ustawio-
ny bit na 1 oznacza, ¿e zdarzenie mia³o miejsce. 
Zdarzenia mog¹ byæ tylko kasowane.

 Bit 13 nie u¿ywany

 Bit 12 nie u¿ywany

 Bit 11 nie u¿ywany

 Bit 10 nie u¿ywany

 Bit 9 nie u¿ywany

 Bit 8 nie u¿ywany

4049 Status2 z/o

4048 Status1 z/o 0...65535

4039
Wartoœæ

 0 Bez zmian
 1 Kasowanie wartoœci minimalnej i maksymalnej

Opis

... ... ... ... Zarezerwowane
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Zakres Opis

7200 7600 coLLo z/o -19999...99999 Próg dolny zmiany koloru wyœwietlacza

7202 7601 coLHI z/o -19999...99999 Próg górny zmiany koloru wyœwietlacza

7204 7602 ovrLo z/o -19999...99999 Próg dolny zawê¿enia wyœwietlania

7206 7603 ovrHI z/o -19999...99999 Próg górny zawê¿enia wyœwietlania

7208 7604 PrL 1 z/o -19999...99999 Próg dolny alarmu 1 

7210 7605 PrH 1 z/o -19999...99999 Próg górny alarmu 1 

7212 7606 PrL 2 z/o -19999...99999 Próg dolny alarmu 2 

7214 7607 PrH 2 z/o -19999...99999 Próg górny alarmu 2 

7216 7608 PrL 3 z/o -19999...99999 Próg dolny alarmu 3 

7218 7609 PrH 3 z/o -19999...99999 Próg górny alarmu 3 

7220 7610 PrL 4 z/o -19999...99999 Próg dolny alarmu 4 

Tablica 10

 Bit 7 LED4 - Sygnalizacja alarmu nr 4.

 Bit 6 LED3 - Sygnalizacja alarmu nr 3.

 Bit 5 LED2 - Sygnalizacja alarmu nr 2.

 Bit 4 LED1 - Sygnalizacja alarmu nr 1.

 Bit 3 Stan przekaźnika alarmu numer 4.

 Bit 2 Stan przekaźnika alarmu numer 3.

 Bit 1 Stan przekaźnika alarmu numer 2.

 Bit 0 Stan przekaźnika alarmu numer 1.

4049 Status2 z/o
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7222 7611 PrH 4 z/o -19999...99999 Próg górny alarmu 4 

7224 7612 AnL z/o -19999...99999 Próg dolny wyjœcia analogowego

7226 7613 AnH z/o -19999...99999 Próg górny wyjœcia analogowego

7228 7614 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7230 7615 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7232 7616 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7234 7617 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7236 7618 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7238 7619 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7240 7620 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7242 7621 z/o -19999...99999 Zarezerwowany

7244 7622 H1 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej 
(wartoœæ mierzona). Punkt nr 1.

7246 7623 Y1 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 1.

7248 7624 H2 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 2.

7250 7625 Y2 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 2.

7252 7626 H3 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 3.

7254 7627 Y3 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 3.

7256 7628 H4 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 4.

7258 7629 Y4 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 4.

7260 7630 H5 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 5.

7262 7631 Y5 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 5.

7264 7632 H6 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 6.

7266 7633 Y6 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 6.

7268 7634 H7 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 7.

7270 7635 Y7 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 7.

7272 7636 H8 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 8.

7274 7637 Y8 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 8.

7276 7638 H9 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 9.
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7278 7639 Y9 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 9.

7280 7640 H10 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 10.

7282 7641 Y10 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 10.

7284 7642 H11 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 11.

7286 7643 Y11 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 11.

7288 7644 H12 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 12.

7290 7645 Y12 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 12.

7292 7646 H13 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 13.

7294 7647 Y13 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 13.

7296 7648 H14 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 14.

7298 7649 Y14 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 14.

7300 7650 H15 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 15.

7302 7651 Y15 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 15.

7304 7652 H16 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 16.

7306 7653 Y16 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 16.

7308 7654 H17 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 17.

7310 7655 Y17 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 17.

7312 7656 H18 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 18.

7314 7657 Y18 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 18.

7316 7658 H19 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 19.

7318 7659 Y19 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 19.

7320 7660 H20 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 20.

7322 7661 Y20 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 20.

7324 7662 H21 z/o -19999...99999
Punkt charakterystyki indywidualnej. 
Punkt nr 21.

7326 7663 Y21 z/o -19999...99999 Wartoœæ oczekiwana dla punktu nr 21.
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Zapis 
(z)

/odczyt
(o)

Jed-
nostka

Nazwa wielkoœci

7000 7500 Identyfikator O —
Sta³a identyfikuj¹ca urz¹dzenie
Wartoœæ 183 oznacza miernik N30U

7002 7501 Status O —
Status jest rejestrem opisuj¹cym aktual-
ny stan miernika

7004 7502 Wysterowanie O %
Jest to rejestr okreœlaj¹cy wysterowanie 
wyjœcia analogowego

7006 7503 Minimum O —
Wartoœæ minimalna aktualnie wyœwietla-
nej wartoœci

7008 7504 Maksimum O —
Wartoœæ maksymalna aktualnie wyœwiet-
lanej wartoœci

7010 7505
Wartoœæ 

wyœwietlana
O — Aktualnie wyœwietlana wartoœæ

7012 7506 O — Aktualny czas

7014 7507
Rezystancja 
przewodów

O 
Rezystancja przewodów - dla pomiarów 
rezystancji - wartoœæ mierzona

7016 7508 ADC O —
S³owo przetwornika analogowo-
-cyfrowego

7018 7509
Temperatura 

zacisków
O °C

Temperatura zacisków - pomiar jest 
wykonywany tylko podczas pomiaru 
temperatury za pomoc¹ czujników 
termoelektrycznych lub przy pomiarze 
czasu.

6.6. Rejestry tylko do odczytu
Tablica 11
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7020 7510
Wartoœæ mie-

rzona
O

Wartoœæ mierzona – nie przeliczona 
wzglêdem ch-ki indywidualnej itp.

7022 7511 SEM O V
SEM mierzone na zaciskach miernika 
przy pomiarze temperatury za pomoc¹ 
termopar

7024 7512 Rezystancja O Om

Rezystancja zmierzona w g³ównym 
torze - tylko dla pomiaru rezystancji 
lub przy pomiarze temp. za pomoc¹ 
czujników termorezystancyjnych.

Tablica 11

7. UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA

W miernikach N30U (od wersji oprogramowania 1.10) w wykonaniu
z interfejsem RS485 zaimplementowano funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ uaktual-
nienie oprogramowania z komputera PC z oprogramowaniem LPCon. 
Bezp³atne oprogramowanie LPCon oraz pliki aktualizacyjne s¹ dostêp-
ne na stronie www.lumel.com.pl. Do uaktualnienia wymagany jest pod-
³¹czony do komputera konwerter RS485 na USB, np.: konwerter PD10. 

Rys.  13. Widok okna programu:
 a) LPCon, b) uaktualniania oprogramowania

a) b)
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Uwaga! Po uaktualnieniu oprogramowania nale¿y ustawiæ nastawy fa-
bryczne miernika, dlatego zalecane jest wstêpne zachowanie para-
metrów miernika przed uaktualnieniem przy u¿yciu oprogramowania 
LPCon.

Po uruchomieniu programu LPCon nale¿y ustawiæ w Opcjach port 
szeregowy, prêdkoœæ, tryb i adres miernika. Nastêpnie wybraæ mier-
nik N30U z menu Urz¹dzenia i klikn¹æ w ikonê Odczyt aby odczytaæ 
wszystkie ustawione parametry (potrzebne do późniejszego ich  przy-
wrócenia). Po wybraniu z menu Aktualizacja opcji Aktualizacja opro-
gramowania urz¹dzeñ otworzone zostanie okno Lumel Updater (LU) 
– Rys. 13 b. Wcisn¹æ Connect.  W oknie informacyjnym Messages s¹ 
umieszczane informacje o przebiegu procesu aktualizacji. Przy pra-
wid³owo otwartym porcie wyœwietlony jest napis Port opened. W mier-
niku wejœcie w tryb uaktualniania wykonywane jest na dwa sposoby: 
zdalnie przez program LU (na podstawie ustawieñ w LPCon – adres, 
tryb, prêdkoœæ, port COM) oraz  poprzez za³¹czenie zasilania miernika 
przy wciœniêtym przycisku  (uaktualnianie przy standardowych 
parametrach komunikacyjnych – prêdkoœæ 9600 kb/s, tryb 8N2). Za-
œwiecenie siê diody alarmu AL1 sygnalizuje gotowoœæ do uaktualnienia, 
natomiast w programie LU wyœwietlony zostaje komunikat Device found 
oraz nazwa i wersja programu i bootloadera pod³¹czonego urz¹dzenia. 
Nale¿y wcisn¹æ przycisk ... i wskazaæ plik aktualizacyjny miernika. Przy 
prawid³owo otwartym pliku pojawia siê informacja File opened. Nale¿y 
wcisn¹æ przycisk Send. Podczas uaktualniania oprogramowania, za-
œwiecane s¹ kolejno diody alarmów AL1-AL4. Po zakoñczonym pozy-
tywnie uaktualnieniu miernik przechodzi do normalnej pracy, natomiast 
w oknie informacyjnym pojawia siê napis Done oraz czas trwania aktu-
alizacji. Po zamkniêciu okna LU, nale¿y przejœæ do grupy parametrów 
Przywracanie nastaw fabrycznych, zaznaczyæ opcjê i wcisn¹æ przycisk 
Zastosuj. Nastêpnie nale¿y wcisn¹æ ikonê Zapis aby zapisaæ odczyta-
ne na pocz¹tku ustawione parametry. Aktualn¹ wersjê oprogramowa-
nia mo¿na równie¿ sprawdziæ poprzez odczytanie komunikatów powi-
talnych miernika po w³¹czeniu zasilania.
Uwaga! Wy³¹czenie zasilania w trakcie uaktualniania oprogramowania 
mo¿e skutkowaæ trwa³ym uszkodzeniem miernika! 
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8.  KODY B£ÊDÓW

Po w³¹czeniu miernika lub w trakcie pracy mog¹ pojawiæ siê komu-
nikaty o b³êdach. Poni¿ej przedstawiono komunikaty b³êdów oraz ich 
przyczyny.

Komunikat b³êdu Opis

Przekroczenie górnej wartoœci zakresu pomiarowego lub 
zaprogramowanego zakresu wskazañ.  Komunikat mo¿e 
oznaczaæ równie¿ przerwê w obwodzie czujnika (czujniki 
termoelektryczne lub termorezystory).

Przekroczenie dolnej wartoœci zakresu pomiarowego lub 
zaprogramowanego zakresu wskazañ. Komunikat mo¿e 
oznaczaæ równie¿ zwarcie w obwodzie czujnika (czujniki 
termoelektryczne lub termorezystory).

ErFrt
B³¹d komunikacji z pamiêci¹ danych. Nale¿y skontakto-
waæ siê z serwisem.

ErPar
B³¹d parametrów. Nieprawid³owe dane konfiguracyjne. 
Zostan¹ przywrócone nastawy fabryczne po naciœniêciu 
dowolnego klawisza.

ErdEF
Przywrócono nastawy domyœlne. Nale¿y nacisn¹æ dowol-
ny klawisz, aby przejœæ do normalnej pracy.

ErFPL

B³¹d wartoœci mierzonych zapamiêtanych przez miernik 
(wartoœæ mierzona, wartoœæ maksymalna i wartoœæ mini-
malna). Nale¿y nacisn¹æ dowolny klawisz, aby przejœæ 
do normalnej pracy. Po naciœniêciu klawisza wyœwietlony 
przez sekundê wyœwietlony zostanie komunikat ErdEF.

Tablica 12

ErCAo

B³¹d kalibracji wyjœæ analogowych. Nale¿y nacisn¹æ 
dowolny klawisz, aby przejœæ do normalnej pracy. Wyjœcia 
analogowe nie bêd¹ obs³ugiwane. Nale¿y skontaktowaæ 
siê z dzia³em serwisu.

ErCAL

B³¹d kalibracji. Praca zostaje zatrzymana – miernik nie 
jest w stanie wykonywaæ pomiarów w sposób poprawny. 
Nieprawid³owa suma kontrolna wspó³czynników kalibra-
cyjnych lub brak kalibracji.
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9.  DANE TECHNICZNE

Zakresy pomiarowe.
Tablica 13

Rodzaj wejœcia Zakres wskazañ 
(zakres znamionowy) Klasa

Pt100

-205...855°C (-200...850°C)

0.1

Pt500

Pt1000

400  0...410   (0...400 )

4000  0...4010   (0...4000 )
Termopara typu J -200..1200 °C  (-100..1200 °C)

Termopara typu K -200..1370 °C  (-100..1370 °C)

Termopara typu N -200..1300 °C  (-100..1300 °C)

Termopara typu E -200..1000 °C  (-100..1000 °C)

Termopara typu R -50..1768 °C  (-50..1760 °C)

Termopara typu S -50..1768 °C (-50..1760 °C)

Wejœcie napiêciowe 0...10 V -13...13 V  (-10...10 V)

Wejœcie pr¹dowe -24...24 mA  (-20...20 mA)

Wejœcie napiêciowe 60 mV -10...63 mV  (0...60 mV)

Aktualny czas 00.00...23.59
0,5 

sekundy/
dobê

B³êdy dodatkowe:
 - od kompensacji automatycznej temperatury spoiny odniesienia 1°C                    
- od kompensacji automatycznej rezystancji przewodów dla termorezystorów              
       0,5°C
- od  kompensacji automatycznej rezystancji przewodów dla pomiaru rezystancji         
       0,2 
- od zmian temperatury:     dla wyjœæ analogowych 50 % klasy / 10 K
                                            dla wejœæ analogowych 100 % klasy / 10 K
Parametry wejœæ:
- rezystancja wejœcia napiêciowego [V]:   > 1 M   
- rezystancja wejœcia pr¹dowego [mA]:    12 ±1 %
- natê¿enie pr¹du p³yn¹cego przez rezystor termometryczny 270 ± 10 uA 
- rezystancja przewodów ³¹cz¹cych rezystor termometryczny z przetwornikiem: <10  
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Wyjœcia przekaźnikowe - przekaźniki, styki beznapiêciowe 
   zwierne, obci¹¿alnoœæ 250 V~/0,5A~

 - przekaźniki, styki beznapiêciowe prze³¹-
   czane obci¹¿alnoœæ 250 V~/0,5A~ (opcja)

Wyjœcia analogowe (opcja) - programowalne pr¹dowe 0/4...20 mA
   Rezystancja obci¹¿enia  500 
 - programowalne napiêciowe 0..10 V
   Rezystancja obci¹¿enia  500 
Wyjœcie zasilania pomoc-
niczego 24 V d.c./30 mA

Wyjœcie alarmowe OC 
(opcja) Wyjœcie typu OC pasywne 
 npn. 30 V d.c./30 mA.

Interfejs szeregowy RS-485 (opcja)

Protokó³ transmisji MODBUS RTU

B³¹d wyjœcia analogowego 0,2% zakresu 

Stopieñ ochrony zapewniany 
przez obudowê:
 od strony czo³owej IP65
 od strony zacisków IP10
Masa < 0,2 kg

Wymiary 96  48  93 mm

Warunki odniesienia i znamionowe 
warunki u¿ytkowania:
- napiêcie zasilania 85..253 V d.c./a.c. 40..400 Hz lub    
 20..40 V a.c. (40..400 Hz), 20...60 V d.c.
- temperatura otoczenia -25...23...+55oC
- temperatura magazynowania -30...+70oC
 - wilgotnoœæ 25...95% (niedopuszczalne skroplenia)
- pozycja pracy dowolna

- pobór mocy < 6 VA
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Normy spe³niane przez miernik

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:

 Odpornoœæ na zak³ócenia wg PN-EN 61000-6-2
 Emisja zak³óceñ wg PN-EN 61000-6-4

Wymagania bezpieczeñstwa:
wed³ug normy PN-EN61010-1

 Izolacja miêdzy obwodami: podstawowa,

 kategoria instalacji: III,

 stopieñ zanieczyszczenia: 2,

 maksymalne napiêcie pracy wzglêdem ziemi:
- dla obwodu zasilania 300 V, 
- dla pozosta³ych obwodów 50 V.

 Wysokoœæ npm: < 2000 m.
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10.  KOD WYKONAÑ

Tablica 14

* - tylko po uzgodnieniu z producentem

PRZYK£AD ZAMÓWIENIA

kod N30U - 1 0 26 00 P 0 - oznacza miernik N30U z zasilaniem 
85...253 V a.c./d.c., bez wyjœcia dodatkowego, w wykonaniu standardowym, 
w polskiej wersji jêzykowej, bez dodatkowych wymagañ. Jednostka „°C”

MIERNIK CYFROWY                                N30U - X X XX XX X X

Napiêcie zasilania:
85... 253 V a.c. (45...65 Hz) lub d.c.  ........................ 1
20...40V a.c. (40...400 Hz ), 20...60 V d.c.  ............... 2

Dodatkowe wyjœcia:
brak  .................................................................................  0
wyjœcie OC, RS-485, wyjœcia analogowe  ........................  1
wyjœcie OC, RS-485, wyjœcia analogowe, wyjœcia prze-
kaźnikowe prze³¹czne  .....................................................  2

Jednostka:
numer kodu jednostki wg tab. 15  ..........................................  XX

Wykonanie:
standardowe  .................................................................................. 00
specjalne*  ....................................................................................  XX

Wersja jêzykowa:
polska  .................................................................................................... P
angielska  ............................................................................................... E
inna*  ...................................................................................................... X

Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagañ  ........................................................................  0
z atestami Kontroli Jakoœci  ...........................................................................  1
wg uzgodnieñ z odbiorc¹*  ...........................................................................  X



4949

Kod podœwietlanej jednostki Tablica 15

Kod Jednostka Kod Jednostka
00 brak jednostki 29 %
01 V 30 %RH
02 A 31 pH
03 mV 32 kg
04 kV 33 bar
05 mA 34 m
06 kA 35 l
07 W 36 s
08 kW 37 h
09 MW 38 m3

10 var 39 obr
11 kvar 40 szt
12 Mvar 41 imp
13 VA 42 rps
14 kVA 43 m/s
15 MVA 44 l/s
16 kWh 45 obr/min
17 MWh 46 rpm
18 kvarh 47 mm/min
19 Mvarh 48 m/min
20 kVAh 49 l/min
21 MVAh 50 m3/min
22 Hz 51 szt./h
23 kHz 52 m/h
24  53 km/h
25 k 54 m3/h
26 oC 55 kg/h
27 oF 56 l/h
28 K XX na zamówienie1)

1) - po uzgodnieniu z producentem
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N30U-07A   

LUMEL S.A.
ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra
http://www.lumel.com.pl

Dzia³ Sprzeda¿y Krajowej
Informacja techniczna: tel. 68 45 75 180, 68 45 75 260, 68 45 75 306, 
       68 45 75 374
 e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Przyjmowanie zamówieñ: tel. 68 45 75 207, 68 45 75 209, 68 45 75 291,
 68 45 75 341, 68 45 75 373,
 fax 68 32 55 650


