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Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkowane wy³¹cznie

� zgodnie ze swoim przeznaczeniem
� gdy jest we w³a�ciwym stanie technicznym
� zgodnie z zasadami u¿ytkowania zawartymi w in-
strukcji obs³ugi i ogólnymi przepisami bezpieczeñstwa

Wska�nik CODIX 550 jest urz¹dzeniem przeznaczonym do monta¿u tablicowego.
Mo¿e byæ stosowany do kontrolowania procesów produkcyjnych m.in. w
przemy�le metalurgicznym, papierniczym, tekstylnym i innych ga³êziach prze-
mys³u.     

Warto�ci napiêæ na zaciskach wej�ciowych musz¹ mie�ciæ siê w drugiej kategorii
przepiêciowej.

W przypadku, gdy wska�nik jest u¿ywany do monitorowania urz¹dzeñ, w których
b³¹d obs³ugi lub niesprawno�æ urz¹dzenia mo¿e doprowadziæ do zagro¿enia
zdrowia osób lub do uszkodzenia urz¹dzeñ, odpowiedzialno�æ za zapewnienie
odpowiednich �rodków bezpieczeñstwa ponosi u¿ytkownik/instalator.

1.1 Zastosowanie wska�nika

!

1 Zalecenia dotycz¹ce bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzenia

1. Instalacjê urz¹dzenia oraz prace konserwacyjne nale¿y wykonywaæ przy
od³¹czonym napiêciu zasilania.

2. Nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem i gdy jest
ono we w³a�ciwym stanie technicznym.

3. Urz¹dzenie mo¿e byæ eksploatowane wy³¹cznie zgodnie z zasadami
u¿ytkowania zawartymi w instrukcji obs³ugi i ogólnymi przepisami bez-
pieczeñstwa.

4. Urz¹dzenie CODIX 550 nie mo¿e byæ u¿ytkowane w strefach zagro¿onych
wybuchem (Ex) i zastosowaniach wymienionych w normie EN 61010 czê�æ 1.

5. Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkownane po uprzednim poprawnym monta¿u w
tablicy (patrz rozdz.3 str.8). 

6. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê konieczno�æ stosowania krajowych i zak³adowych
regulacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa u¿ytkowania wska�nika.
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2. Specyfikacja techniczna

2.1 Dane ogólne
Wy�wietlacz Piêciocyfrowy, czerwony wy�wietlacz LED, 

wysoko�æ cyfr 14.2 mm 
Zakres wy�wietlania �19999..99999 z wygaszaniem pocz¹tkowych zer
Sygnalizacja przekroczenia Underflow (w dó³): �uuuuu�  / Overflow (w górê):

zakresu �ooooo�
Przechowywanie danych EEPROM, 106 cykli zapisu lub 10 lat
Napiêcie probiercze kategoria przepiêciowa 2; EN 61010 czê�æ 1 dla 

stopnia zanieczyszczeñ 2;
Kompatybilno�æ elektromagnetyczna

Emisja zak³óceñ EN 50081-2 / EN 55011 
klasa B
Odporno�æ na zak³ócenia EN 61000-6-2 

2.2 Specyfikacja elektryczna
2.2.1  Zasilanie
Zasilanie AC 90 ... 260 V AC/max. 6 VA

bezpiecznik zewnêtrzny  100 mA/T
Zasilanie DC 10 ... 30 V DC, max. 2 W, 

z izolacj¹ galwaniczn¹ i zabezpieczeniem przed 
odwrotn¹ polaryzacj¹ zasilania
bezpiecznik zewnêtrzny  250 mA/T

Filtr zak³óceñ sieciowych programowalny (50 Hz / 60 Hz)

2.2.2 Wej�cia
Zakresy pomiarowe
Wej�cie pr¹dowe (DC)

Zakresy 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Rozdzielczo�æ 2 µA
Spadek napiêcia max. 2 V przy 20 mA
Pr¹d maksymalny 50 mA

Wej�cie napiêciowe (DC)
Zakresy 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, ±10 V
Rozdzielczo�æ 1 mV
Rezystancja wej�ciowa > 2 MOhm
Napiêcie maksymalne ± 30 V

Przetwornik A/C Podwójne ca³kowanie
Czêstotliwo�æ pomiarów ok. 2 pomiary/s
Liniowo�æ < 0,1% ±1 cyfra w ca³ym zakresie pomiarowym 

przy temperaturze otoczenia 20°C
Kalibracja zera automatyczna
Dryft temperaturowy 100 ppm/K
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Wej�cia cyfrowe
Wej�cie MPI* 

1. Funkcja Display-Hold Zatrzymanie wy�wietlania bie¿¹cej warto�ci 

Poziomy prze³¹czania logiczne zero 0 ... 2 V DC
logiczna jedynka 4 ... 30 V DC
Minimalny czas trwania impulsu > 5 ms

Wej�cie MPI jest izolowane galwanicznie.

2.2.3 Wyj�cia
Wyj�cie do zasilania czujnika / przetwornika pomiarowego
Modele z zasilaniem AC wyj�cie 10 V DC ±2%, 30 mA

oraz
wyj�cie 24 V DC ±15%, 50 mA

Modele z zasilaniem DC tylko wyj�cie10 V DC ±2%, 30 mA
Wyj�cie zasilaj¹ce czujnik/przetwornik jest odizolowane galwanicznie od wej�æ,
interfejsu szeregowego i od zasilania.

2.2.4 Interfejs szeregowy (opcja) 
Dostêpne opcje wykonania RS232, RS485, RS422
Prêdko�æ transmisji 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200

(programowane)
Adres 00 ... 99 (programowane)
Format danych 8 bitów danych, brak bitu parzysto�ci, 1 bit stopu
Format znaków rozszerzone ASCII bez znaków graficznych

Interfejs szeregowy jest odizolowany galwanicznie od zasilania, wej�æ, wyj�æ oraz
od wyj�cia zasilaj¹cego czujnik pomiarowy.

2.3 Specyfikacja mechaniczna
Obudowa do monta¿u w panelu wymiarach 96 x 48 mm 

(wg. norm DIN 43 700, kolor RAL 7021)
Wymiary (szer. x wys. x g³êb.) 96 x 48 x 90 mm
Wyciêcie w tablicy (szer. x wys.) 92+0,8 x 45+0,6 mm
G³êboko�æ zabudowy ok. 83 mm
Ciê¿ar ok. 220 g
Stopieñ ochrony IP 65 (od strony czo³owej)

*MPI: Multi Purpose Input (Wej�cie wielofunkcyjne)
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Gniazda pod³¹czeniowe 
Wszystkie z³¹cza z wtyczkami z zaciskami �rubowymi, odpowiednio:
Wej�cia zasilania 2-zaciskowe o rastrze 5.08
Wej�cia pomiarowe i kontrolne 11-zaciskowe o rastrze 3.81
Interfejs* 5-zaciskowe o rastrze 3.81

Czyszczenie: Przedni panel urz¹dzenia mo¿na czy�ciæ 
wy³¹cznie przy u¿yciu miêkkiej, wilgotnej (woda!) 
�ciereczki

2.4 Dopuszczalne parametry otoczenia
Temperatura pracy  �10°C ... +50°C
Temperatura przechowywania �20°C ... +70°C
Wilgotno�æ wzglêdna < 75% (bez kondensacji)

2.5 Zawarto�æ opakowania przy dostawie 
- Sterownik CODIX 550
- Wtyczka 2-zaciskowa o rastrze 5.08 oraz 11-zaciskowa o rastrze 3.81
- Wtyczka 5-zaciskowa o rastrze 3.81*
- Ramka sprê¿ysta do mocowania w otworze monta¿owym
- Uszczelka
- Instrukcja obs³ugi
- Zestaw symboli samoprzylepnych

2.6 Sposób zamawiania

6.550.012.X0X
Opcja interfejsu szeregowego

0 = brak

5 = RS232

6 = RS422

7 = RS485

Napiêcie zasilania

0 = 90 .. 260 V AC

3 = 10 .. 30 V DC

* tylko w przypadku opcji z interfejsem szeregowym



4. Gniazda pod³¹czeniowe
(Widok ty³u urz¹dzenia)

Uwaga: (dotyczy wersji z
napiêciem zasilaj¹cym 90 ...
260 V AC) Zasilanie w³¹czyæ
dopiero po zakoñczeniu insta-

lacji urz¹dzenia ! Niebezpieczeñstwo
�mierci! Przed w³¹czeniem zasilania
nale¿y sprawdziæ oznaczenie na
urz¹dzeniu.
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3. Wymiary i sposób zabudowy

Wyciêcie monta¿owe

Wej�cia 
pomiarowe,
steruj¹ce oraz
wyj�cie do 
zasilania 
czujnika 
pomiarowego

ZasilanieInterfejs

4.1 Wej�cia pomiarowe

2 GND1 (Analogowe)
3 Wej�cie napiêciowe (U)

0 ... 10 V, 2 ... 10 V, -10 ... +10 V

1 Wej�cie pr¹dowe (I)
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

2 GND1 (Analogowe)

Wej�cie pr¹dowe Wej�cie napiêciowe

X2

X1

X3

max. 19



Strona 9

9 GND3 (dla Uout)
10 Uout +10 V/30 mA
11 Uout +24 V/50 mA (tylko wersja z 

zasilaniem 90 ... 260 V AC)
8 Wej�cie MPI (Display-Hold)

7 GND2 (KEY/MPI)
6 -

4.2 Wej�cia steruj¹ce i wyj�cie do zasilania czujnika pomiarowego (Uout)

4.3 Pod³¹czenie zasilania 

Uwaga: (dotyczy wersji z
napiêciem zasilaj¹cym 90 ...
260 V AC) Zasilanie w³¹czyæ
dopiero po zakoñczeniu insta-

lacji urz¹dzenia ! Niebezpieczeñstwo 
�mierci! Przed w³¹czeniem zasilania
nale¿y sprawdziæ oznaczenie na
urz¹dzeniu.

Zasilanie DC Zasilanie AC 
1 +10...30 V DC    90 ... 260 V (N~)
2      GND4 (0V DC)   90 ... 260 V (L~)

4.4 Gniazdo interfejsu szeregowego (opcja)

RS232 RS485 RS422
1 GND - �
2 RxD DO+/RI+      RI+
3 TxD DO�/RI�      RI�
4 � � DO+
5 � � DO�

Mo¿na alternatywnie pod³¹czyæ bezpo�red-
nio do zasilania DC (izolacja galwaniczna
wej�æ steruj¹cych i pomiarowych)

nglish
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5.1 Podstawowe wiadomo�ci o programowaniu wska�nika 

Aby skonfigurowaæ urz¹dzenie nale¿y w³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia trzymaj¹c
wci�niête przyciski                   . Gdy urz¹dzenie wy�wietli komunikat 
nale¿y zwolniæ przyciski.

Obs³uga menu
Wska�nik prze³¹cza samoczynnie wy�wietlenie
pomiêdzy menu a wyborem co dwie sekundy. 

Na panelu przednim urz¹dzenia znajduj¹ siê dwa przyciski:

s³u¿y do wyboru pozycji z menu (wy�wietlacz przestaje prze³¹czaæ
pomiêdzy menu a wyborem) oraz do wyboru kolejnej warto�ci (przej�cie do
kolejnej cyfry); aktualnie wybrana cyfra sygnalizowana jest migotaniem,

naciskanie przycisku zwiêkprze³¹cza sza kolejno warto�ci aktualnie
wybranego parametru z menu lub wybranej (migaj¹cej) cyfry,

s³u¿y do potwierdzenia wyboru - ustawiony parametr zostaje zapisany
do pamiêci; urz¹dzenie przechodzi do kolejnej pozycji menu. 

Uwaga: Aby wprowadziæ ujemne warto�ci nale¿y wybraæ najwy¿sz¹ pozycjê na
wy�wietlaczu (najbardziej znacz¹ca pozycja) i, naciskaj¹æ          wybraæ warto�æ
ujemn¹, która znajduje siê w sekwencji "9", �-�, �-1�, "0".

Programowanie wska�nika przebiega w pêtli etapami, które s¹ opisane w kole-
jnych podrozdzia³ach (5.2 do 5.8). Pêtlê programowania mo¿na przechodziæ
dowoln¹ ilo�æ razy.

Menu <�> Warto�æ

5 Programowanie wska�nika
Urz¹dzenie wymaga wstêpnego skonfigurowania parametrów: 
� Parametry sygna³u wej�ciowego - w zale¿no�ci od u¿ytego czujnika
pomiarowego nale¿y ustawiæ rodzaj i zakres sygna³u na wej�ciu wska�nika. 
� Charakerystyka wej�ciowa - istnieje mo¿liwo�æ linearyzacji charakterystyki
wej�ciowej poprzez okre�lenie od 2 do 24 par warto�ci sygna³ wej�ciowy -
warto�æ wy�wietalana.
� Filtr zak³óceñ sieiowych - nale¿y ustawiæ warto�æ zgodn¹ z czêstotliwo�ci¹
sieci zasilaj¹cej.



naci�nij                  aby potwierdziæ wybór
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5.2 Parametry sygna³u wej�ciowego
Poni¿ej zosta³y opisane ustawienia dotycz¹ce sygna³u wej�ciowego i odpowiada-
j¹cej mu warto�ci wy�wietlanej, która jest wynikiem przeliczenia warto�ci sygna³u
wej�ciowego zgodnie z zadan¹ charakterystyk¹. Zale¿nie od rodzaju u¿ytego
czujnika, istnieje mo¿liwo�æ u¿ycia fabrycznej lub wprowadzonej w³asnorêcznie
charakterystyki (patrz rozdz. 5.4 str. 13).

5.2.1 Ustawienie zakresu sygna³u wej�ciowego

Menu  <�>  Wybór       Warto�ci graniczne

(�0,500 ... 10,500)

2 ... 10  V (01,500 ... 10,500)

-10 ... +10 V (�10,500 ... 10,500)

0 ... 20 mA (�01,000 ... 21,000)

4 ... 20 mA (03,000 ... 21,000)

0 ... 10 V (�0,500 ... 10,500)

5.2.2 Ustawienie pozycji kropki dziesiêtnej 

Menu  <�> Warto�æ Zakres

�19999 ... 99999

0,0 �1999,9 ... 9999,9

0,00 �199,99 ... 999,99

0,000 �19,999 ... 99,999

0,0000 �1,9999 ... 9,9999

Pozycja kropki dziesiêt-
nej nie wp³ywa na
dok³adno�æ pomiaru
warto�ci wej�ciowej ani
na faktyczn¹ rozdziel-
czo�æ. Nale¿y wybraæ za-
kres wej�ciowy w taki
sposób, aby mie�ci³a siê
w nim maksymalna
warto�æ sygna³u. Po
ustawieniu miejsca kropki
dziesiêtnej pocz¹tkowe
zera bêd¹ wygaszane.

naci�nij                  aby potwierdziæ wybór
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5.2.3 Ustawienie minimalnej i maksymalnej warto�ci sygna³u mierzonego

Zakres pomiarowy mo¿e byæ przyjêty jako domy�lny (zgodne z wybranym
wcze�niej zakresem) lub ustawiony zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹. 

Zakres minimalnych      Zakres maksymalnych
warto�ci dla                warto�ci dla

0 .. 10 V �0.500 ... 10.500 �0.500 ... 10.500
2 .. 10 V 01.500 ... 10.500 01.500 ... 10.500

-10 .. +10 V      �10.500 ... 10.500 �10.500 ... 10.5000 
20 mA �1.000 ... 21.000 �1.000 ... 21.000

4 .. 20 mA 03.000 ... 21.000 03.000 ... 21.000

W przypadku gdy poziom sygna³u spada poni¿ej lub wzrasta powy¿ej okre�lonej
warto�ci, wy�wietlany jest odpowiedni komunikat                  lub
naprzemiennie z warto�ci¹ sygna³u wej�ciowego. Ustawienie warto�ci minimalnej
lub maksymalnej le¿¹cej poza zakresem pomiarowym nie jest mo¿liwe. Po
wybraniu warto�ci nale¿y przycisn¹æ                   aby przej�æ do kolejnego etapu
konfiguracji wska�nika.

Gdy poziom sygna³u wej�ciowego jest
mniejszy ni¿ poziom ustawiony w tym
punkcie, zostaje wy�wietlona jego
warto�æ na zmianê z komunikatem

Undeflow: je¿eli poziom sygna³u
wej�ciowego jest mniejszy od
-13,60 V, wówczas zostaje wyswiet-
lony komunikat 
Warto�ci pr¹du poni¿ej 0.0 mA nie s¹
mierzone.

W przypadku gdy poziom sygna³u we-
j�ciowego jest wiêkszy od poziomu
ustawionego w tym punkcie, zostaje
wy�wietlona jego warto�æ na zmianê z
komunikatem 
Overflow: je¿eli poziom sygna³u
wej�ciowego jest wiêkszy od 11,00 V
lub 21,5 mA, wówczas zostaje
wy�wietlony komunikat  

Przyk³ad: �5.000

Wybierz pozycjê

Ustaw warto�æ

Wybierz pozycjê

Ustaw warto�æ

Przyk³ad: 9.000

Wybierz pozycjê

Ustaw warto�æ

naci�nij aby potwierdziæ 
wybór

naci�nij aby potwierdziæ 
wybór
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Charakterystyka wej�ciowa

Menu <�> Wybór
Przyk³ad: Tak

== U¿ycie dotychczasowej krzywej wej�ciowej i przej�cie 

do kolejnego etapu programowania (dalej rozdz.5.4 str.16)

== Wprowadzenie lub zmiana charakterystyki wej�ciowej 
(dalej rozdz.5.3 str.13)

5.3 Wprowadzenie charakterystyki

Do zdefiniowania nowej charakterystyki wej�ciowej wymagane jest podanie co
najmniej dwóch punktów (dwie pary warto�ci) potrzebnych do wyznaczenia
pocz¹tku i koñca krzywej; charakterystyka mo¿e mieæ dodatnie lub ujemne
nachylenie (rosn¹ca lub opadaj¹ca). Mo¿na zdefiniowaæ maksymalnie 24 punkty
podparcia charakterystyki. 

Uwaga: niezale¿nie od ilo�ci punktów charakterystyki oraz od nachylenia
krzywej (rosn¹ca/malej¹ca), kolejne wprowadzane warto�ci wej�ciowe
musz¹ byæ u³o¿one rosn¹co. 

Charakterystyka musi le¿eæ w polu dopuszczalnych warto�ci wej�ciowych i wyj�-
ciowych. Pierwszy i ostatni punkt wyznaczaj¹cy krzyw¹ mo¿e pokrywaæ siê z ze
skrajnymi warto�ciami zakresu (patrz rysunek).

Zakres wej�ciowy  0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Zakres wy�wietlania

naci�nij aby potwierdziæ wybór
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Zakres wej�ciowy �10 ... + 10 V

Zakres wy�wietlania

Przyk³ad z czteroma punktami charakterystyki
dla zakresu wej�ciowego -10 ... +10 V

Numer Warto�æ Warto�æ
punktu          wej�ciowa wy�wiel.

1           �5,000       �250,0
2             2,000        300,0
3             7,000        700,0
4             9,000        950,0

W przypadku du¿ej ilo�ci
punktów zaleca sie zrobienie
listy par punktów krzywej przed
przyst¹pieniem do ich
wprowadzania.

5.3.1 Podanie ilo�ci punktów charakterystyki

Menu <�> Warto�æ

Naciskaj¹c przycisk
zwiêksza siê ilo�æ punktów (co jeden).
Po doj�ciu do warto�ci "24" wskazanie

wraca do stanu pocz¹tkowego "2"

naci�nij aby potwierdziæ wybór
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5.3.2  Wprowadzenie pierwszego punktu charakterystyki
Menu <�> Warto�æ

Przyk³ad: �5.000

Wybierz pozycjê

Ustaw warto�æ

Podaj warto�æ wej�ciow¹ sygna³u
(odpowiednio w mA, V) dla pier-
wszego punktu charakterystyki.

Ustaw warto�æ wy�wietlan¹ dla po-
danej warto�ci sygna³u wej�ciowego Przyk³ad: �250.0

Wybierz pozycjê

Ustaw warto�æ

5.3.3 Okre�lenie drugiego punktu charakterystyki
Ustaw warto�æ wej�ciow¹ Menu <�> Warto�æ

Przyk³ad: 2.000

Przyk³ad: 300.0

Ustaw warto�æ wy�wietlan¹

5.3.4 Okre�lenie dalszych punktów charakterystyki
Podanie kolejnych punktów jest wymagane w przypadku wybrania w 5.3.1 wiêcej
ni¿ dwóch punktów charakterystyki.

Menu <�> Warto�æ   

Menu  <�> Warto�æ

naci�nij aby potwierdziæ 

naci�nij aby potwierdziæ 
wybór

naci�nij aby potwierdziæ 
wybór

naci�nij aby potwierdziæ
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5.4 Ustawienie rejestrowania warto�ci MIN / MAX 
Podczas dzia³ania urz¹dzenia mo¿liwe jest automatyczne zapamiêtywanie
warto�ci minimalnych oraz maksymalnych sygna³u (MIN/MAX) oraz ich odczyt.
5.4.1 W³¹czenie rejestrowania warto�ci MAX
Menu  <�> Wybór

Przyk³ad: W³¹czenie rejestrowania

Brak rejestrowania (dalej rozdz.5.4.2 str.16)

Warto�ci maksymalne rejestrowane

5.4.1.1 W³¹czenie mo¿liwo�ci resetowania warto�ci MAX
Menu <�> Wybór

Przyk³ad: W³¹czenie mo¿liwo�ci resetowania

Funkcja wy³¹czona

Warto�æ mo¿e byæ resetowana poprzez naci�niêcie

(kasowanie przyciskiem mo¿liwe jedynie gdy aktualnie wy�wietlana
jest warto�æ MAX (patrz 6.1).Ponadto podczas programowania
sterownika musi zostaæ wybrana ("Yes") funkcja "r.Max".)

5.4.2 W³¹czenie rejestrowania warto�ci MIN
Menu <�> Wybór

Przyk³ad: W³¹czenie rejestrowania

Brak rejestrowania 

Warto�ci minimalne rejestrowane

naci�nij aby potwierdziæ wybór

naci�nij 
aby potwierdziæ

naci�nij aby potwierdziæ wybór
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5.4.2.1 W³¹czenie mo¿liwo�ci resetowania warto�ci MIN

Menu <�> Wybór
Przyk³ad: W³¹czenie mo¿liwo�ci resetowania

Funkcja wy³¹czona

Warto�æ mo¿e byæ resetowana poprzez naci�niêcie
(kasowanie przyciskiem mo¿liwe jedynie gdy aktualnie wy�wietlana
jest warto�æ MIN (patrz 6.1).Ponadto podczas programowania
sterownika musi zostaæ wybrana ("Yes") funkcja "r.Min".)

5.4.3 Przekroczenie zakresu pomiarowego oraz Overlflow / Underflow a
warto�ci MIN / MAX.
Je¿eli warto�æ sygna³u wej�ciowego le¿y poza zakresem pomiarowym

wówczas aktualna warto�æ sygna³u wej�ciowego zostaje
zapisana jako warto�æ MIN lub MAX. Podobnie w przypadku Underflow   
lub Overflow                - aktualna warto�æ sygna³u zostaje zapisana jako

warto�æ MIN lub MAX.

5.5 Filtr zak³óceñ sieciowych
Aby zmniejszyæ zak³ócenia pochodz¹ce z sieci zasilaj¹cej oraz otoczenia
(50/60 Hz) nale¿y wybraæ czêtotliwo�æ napiêcia w lokalnej sieci zasilaj¹cej.

Menu <�> Wybór

Czêstotliwo�æ sieci zasilaj¹cej 60 Hz

Czêstotliwo�æ sieci zasilaj¹cej 50 Hz

5.6 Interfejs szeregowy (opcja)

Urz¹dzenie jest wyposa¿one (opcja) w interfejs szeregowy typu RS232, RS485
lub RS422. Pod³¹czenie wska�nika CODIX 550 do komputera osobistego
pozwala na odczyt parametrów pracy i programowanie urz¹dzenia za pomoc¹
komputera. Szczegó³owa instrukcja dotycz¹ca interfejsu (wraz z opisami
rozkazów) znajduje siê w instrukcji obs³ugi �Interfejs szeregowy RS 232, RS 422 i
RS 485 dla wska�ników cyfrowych CODIX 550 ... 555�. Gdy sterownik jest
wyposa¿ony w interfejs, po w³¹czeniu  zasilania, przez 2 sekundy, wy�wietlany
jest typ interfejsu szeregowego. 

naci�nij aby potwierdziæ wybór

naci�nij 
aby potwierdziæ 
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U¿ytkownik ma mo¿liwo�æ przywrócenia parametrów fabrycznych za pomoc¹
funkcji  �deFc�,  która w tym celu  musi  zostaæ ustawiona na            . Powrót do
warto�ci domy�lnych nastêpuje po naci�niêciu przycisków                   . Nie jest
konieczne koñczenie bie¿¹cego cyklu programowania - mo¿na natychmiast za-
cz¹æ nowy cykl programowania.

Przyk³ad: 600 bodów

600 bodów
1200 bodów, 
2400, 4800, 9600 bodów
19200 bodów

5.6.1 Prêdko�æ transmisji
Menu <�> Wybór

Przyk³ad: adres urz¹dzenia 12

Wybierz pozycjê

Ustaw warto�æ

5.6.2 Wybór adresu
Menu <�> Wybór

5.7 Przywrócenie ustawieñ fabrycznych

Wybierz pozycjê

Ustaw warto�æ

Menu <�> Warto�æ

Ustawienia zostan¹ zapamiêtanie 

Sprawdzenie/zmiana parametrów

5.8 Koniec programowania i zapis parametrów
Menu  <�> Wybór

naci�nij aby potwierdziæ wybór

naci�nij aby potwierdziæ wybór

naci�nij aby potwierdziæ wybór

naci�nij aby potwierdziæ wybór
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Gdy urz¹dzenie dzia³a, tzn. w³¹czone jest zasilanie oraz zakoñczone zosta³o jego
programowanie, wy�wietlany jest jedno z poni¿szych wskazañ:

6 Obs³uga urz¹dzenia

Na wej�ciu urz¹dzenia jest mierzony sygna³ o warto�ci mieszcz¹cej
siê w zakresie pomiarowym. Wy�wietlana jest aktualna warto�æ syg-
na³u, warto�æ maksymalna lub minimalna.

Poziom sygna³u wej�ciowego jest mniejszy ni¿ dolna granica zakresu
pomiarowego. Ten komunikat jest wy�wietlany na zmianê z aktualn¹
warto�ci¹ sygna³u wej�ciowego.

Poziom sygna³u wej�ciowego jest wiêkszy ni¿ górna granica zakresu
pomiarowego. Komunikat wy�wietlany jest na zmianê z aktualn¹
warto�ci¹ sygna³u wej�ciowego.

�Underflow� - poziom sygna³u wej�ciowego jest mniejszy od -13,60 V. 
Pr¹dy o warto�ci poni¿ej 0.0 mA nie s¹ mierzone przez urz¹dzenie.

�Overflow� - poziom sygna³u  wej�ciowego jest wiêkszy od 11,00 V
lub 21,5 mA.



6.1 Zmiana parametrów wy�wietlanych podczas pracy urz¹dzenia

Jednorazowe naci�niêcie przycisku       powoduje wy�wietlenie nazwy aktualnie
wybranej funkcji przez 2 sekundy (patrz rysunek poni¿ej). Je¿eli w przeci¹gu tego
czasu zostanie naci�niêty ponownie przycisk        wówczas wy�wietlona zostanie
nazwa kolejnego parametru (przez 2 sekundy), a nastêpnie jego warto�æ. 

6.2 Resetowanie warto�ci MIN/MAX 

Aby skasowaæ warto�æ minimaln¹ lub maksymaln¹, podczas programowania
musi zostaæ w³¹czona mo¿liwo�æ resetowania wska�nika.

Aby wykasowaæ warto�æ minimaln¹ lub maksymaln¹ przechowywan¹ w pamiêci,
nale¿y:
- wy�wietliæ warto�æ MIN lub MAX
- nacisn¹æ czerwony przycisk
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Aktualna warto�æ wej�ciowa

Warto�æ MIN (je¿eli w³¹czone)

Warto�æ MAX (je¿eli w³¹czone)

Naciskaj przycisk Wy�wietlane dane
1

1

1

1Gdy zasilanie wska�nika zostaje wy³¹czone, aktualnie wybrana funkcja zostaje
zachowana i wy�wietlona po ponownym w³¹czeniu zasilania.

6.3 Funkcja �Display Hold�

Funkcja zatrzymania wy�wietlania jest dostêpna jedynie dla wy�wietlanej
bie¿¹cej warto�ci sygna³u. Wy�wietlanie jest "zamro¿one" dopóki na wej�ciu MP
jest podawana jedynka logiczna (U > 4 V DC). W tym czasie funkcje rejestracji
warto�ci MIN/MAX nadal pracuj¹ w tle.
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Ustawienia fabryczne
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