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Od ponad 20 lat specjalnością firmy Metronic AKP jest projektowanie i produkcja urządzeń służących do 
pomiaru skompensowanego przepływu i rozliczania energii pary wodnej oraz wody, pomiaru skompen-
sowanego przepływu gazów technicznych, rejestracji temperatury i innych wielkości fizycznych, a także 
monitorowania procesów przemysłowych.

Urządzenia pomiarowe i rejestratory produkcji Metronic AKP stosowane są obecnie zarówno w małych 
jak i największych zakładach przemysłowych. Systemy pomiarowe w oparciu o nasze przyrządy pracują 
w elektrowniach, rafineriach, zakładach spożywczych, hutach, zakładach wodociągowych i gazowniczych. 
Asortyment oferowanej aparatury pomiarowej jest ciągle rozwijany w oparciu o wykwalifikowaną kadrę 
inżynierską. Podczas tworzenia naszych urządzeń szczególną uwagę zwracamy na wysoką jakość i nieza-
wodność, nie zapominając również o zachowaniu odpowiedniej estetyki produktów. Staramy się aby nasze 
urządzenia obsługiwało się łatwo i intuicyjnie, a w razie jakichkolwiek problemów zawsze gotowi jesteśmy 
służyć radą i pomocą w ich rozwiązaniu. Na życzenie klienta realizujemy również kompletację dostaw po-
przez uzupełnianie elementów automatyki do aparatury kontrolno-pomiarowej własnej produkcji. 

Metronic AKP czynnie bierze udział w rozwoju i dostosowywaniu aparatury pomiarowej do indywidualnych 
potrzeb klienta oraz rozwiązuje wiele nietypowych problemów. Wszystkie działania firmy prowadzone są 
zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015 co potwierdzone zostało stosownym certyfika-
tem. Staramy się stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług i czerpać jak najwięcej z uwag i opinii 
naszych klientów.

NASZYM KLIENTOM 
OFERUJEMY

Wysokiej klasy urządzenia pomiarowe przetestowane w różnorodnych 
warunkach pracy

Doświadczenie naszych inżynierów i projektantów

Krótkie czasy realizacji zleceń

Szkolenia z zakresu urządzeń naszej produkcji

Doradztwo techniczne

Atrakcyjne warunki handlowe

Pełną ofertę produktów znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.metronic.pl

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
T: (+48) 12 633 08 73, M: (+48) 695 378 563 e-mail: metronic@metronic.pl

PROJEKTUJEMY
PRODUKUJEMY
UNOWOCZEŚNIAMY

http://www.metronic.pl
mailto:metronic@metronic.pl


Wielokanałowe Rejestratory Elektroniczne

Rejestratory elektroniczne, w zależności od wersji mają od 3 do 42 kanałów pomiarowych przystosowa-
nych do podłączenia czujników temperatury RTD i TC, przetworników rezystancyjnych i napięciowych, 
przetworników w standardzie pętli prądowej 0/4-20mA, nadajników impulsów w zakresie od 0,001 Hz do 
10 kHz oraz przetworników udostępniających dane w standardzie RS485/Modbus RTU oraz w standardzie 
HART (również w trybie multidrop).

Urządzenia dostępne są w obudowach przystosowanych do zabudowy tablicowej, montażu naściennego 
oraz w wersjach przenośnych (również z własnym zasilaniem akumulatorowym).

Wyniki prowadzonych pomiarów mogą być odczytywane lokalnie lub przesyłane za pomocą portu komuni-
kacyjnego RS–485 do komputera lub systemu sterowania. Większość modeli ma wbudowany port Ethernet 
do pracy w przemysłowej sieci LAN. 

Różnorodne funkcje dodatkowe pozwalają na realizację prostego sterowania i sygnalizacji alarmowej, wy-
konywanie operacji matematycznych na wynikach pomiarów, śledzenie wartości ekstremalnych i średnich.

Urządzenia posiadają rozbudowany, a zarazem łatwy w użyciu interfejs użytkownika, oferujący różnorodne 
możliwości przedstawiania wyników – trend w formie graficznej, bargrafy, wykresy słupkowe, zbiorcze 
tabele wyników i inne.

Możliwość łączenia różnych typów wejść pomiarowych w jednym urządzeniu pozwala na zrealizowanie 
indywidualnych potrzeb klienta, oraz zastosowanie w wielu typowych i specjalistycznych aplikacjach.

ZASTOSOWANIE Wielopunktowe pomiary temperatury oraz innych wielkości fizycznych 
(np. wilgotność, ciśnienie) z lokalnym wyświetlaniem wyników i trans-
misją danych do nadrzędnego systemu komputerowego lub sterowania

Lokalna rejestracja wyników z możliwością prostego sterowania oraz 
sygnalizacją alarmową

Praca w rozproszonych systemach pomiarowych z lokalnym wskaza-
niem wyników pomiarów

2–3

DL2 DL7

Ilość kanałów pomiarowych od 3 do 12
(w zależności od konfiguracji)

od 3 do 42
(w zależności od konfiguracji)

Ilość kanałów wyświetlanych do 30 do 100

Typ wejść pomiarowych RTD, TC, 0/4–20mA, 0-10 V, 
RS-485 (Master), PULS

RTD, TC, 0/4–20mA, 0-10 V, 
RS-485 (Master), PULS

Zawartość modułu 
podstawowego

Port Ethernet port RS-485,    1 
wyjście analogowe 4–20mA, 4 
wyjścia przekaźnikowe

Port Ethernet, 
port RS–485

Ilość dostępnych slotów 
na moduły wejść / wyjść

do 2 do 7

Wyświetlacz 4’’ dotykowy, kolorowy 
wyświetlacz LCD

7’’ dotykowy, kolorowy 
wyświetlacz LCD

Porty komunikacyjne 
protokół transmisji

RS-485( M.RTU),
Ethernet
(M.TCP, SERWER www)

RS-485( M.RTU),
Ethernet
(M.TCP, SERWER www)

Obudowa panelowa panelowa, wolnostojąca

MPI–C MPI–D

Ilość wejść  analogowych 8 lub 16 —

Ilość kanałów pomiarowych — 20

Ilość wejść dwustanowych 2 lub 4 2

Typ wejść analogowych RTD,TC,R,U, 0/4–20mA RS–485 (M.RTU), HART

Wyświetlacz LCD graficzny LCD graficzny

Wyjścia alarmowo-sterujące 8 4

Porty komunikacyjne 
protokół transmisji

RS–485
(ASCII, M.RTU) Ethernet 
(M.TCP, serwer www)

RS–485 
(ASCII, M.RTU) Ethernet 
(M.TCP, serwer www)

Obudowa panelowa, przenośna,  
naścienna

panelowa, naścienna

PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH REJESTRATORÓW

PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH REJESTRATORÓW



Moduł IN2RS485 – dwa niezależne izolowane porty RS–485 do od-
czytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie 
Modbus RTU

Moduł OUT6RL – sześć przekaźników półprzewodnikowych alarmowo-
-sterujących 24V/0.5 A 

Moduł OUT3 – trzy wyjścia analogowe programowalne 0/4–20mA, 
0/1–5 V, 0/2–10 V

ARCHIWIZACJA 
WYNIKÓW

Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2 GB

Pliki zabezpieczone sumą kontrolną przed modyfikacją wyników

Częstość zapisu dla wartości bieżących, od 2 s do 24 h; możliwość zde-
finiowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wy-
branych progów alarmowych

Częstość zapisu dla liczników od 1 min do 24 h

INNE FUNKCJE Alarmy/Sterowanie – po dwa alarmy lub progi sterujące dla każdego ze 
stu kanałów

Liczniki – po dwa liczniki dla każdego z kanałów, pomiar przepływów

Śledzenie wartości minimalnej oraz maksymalnej dla każdego z kanałów

Funkcje matematyczne

Filtr czasowy o wybranej stałej czasowej umożliwia pomiar sygnałów 
zaszumionych

Charakterystyka użytkownika – do linearyzacji nietypowych przetwor-
ników lub czytników

Możliwość tworzenia do 6 tabel zbiorczych po 15 wyników każda

Możliwość tworzenia do 6 zbiorczych wykresów trendu po 6 linii tren-
dów każdy

Możliwość zapisu obrazu ekranu do pliku (PrtScr) 

Rejestr zdarzeń

Dostępny również w obudowie wolnostojącej – DL7L

PRZYKŁADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW POMIARÓW

Moduł IN6I(24V) – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądo-
wej 4-20mA lub 0-20mA z możliwością zasilania przetworników

Moduł IN6I – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 
4-20mA lub 0-20mA bez zasilania przetworników

Moduł IN6RTD, IN3RTD – sześć lub trzy wejścia analogowe do pod-
łączenia rezystancyjnych czujników temperatury typu Pt100, Pt200, 
Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, 
KTY83, KTY84 oraz przetworników liniowych w zakresie 0 .. 4700 Ω,

Moduł IN6TC – sześć wejść analogowych do podłączenia termoele-
mentów (termopar) typu J, L, K, U, E, N, B, R i S 

Moduł IN6V – sześć wejść analogowych do podłączenia przetworników 
w standardzie -10 ..+10 V, 0..10 V, 2..10 V, 0..5 V, 1..5 V

Moduł IN3 – trzy wejścia analogowe uniwersalne, umożliwiające pod-
łączenie przetworników w standardzie 0/4-20mA, 0/2–10 V, 0/1–5 V 
lub czujników temperatury RTD, TC oraz pomiar liniowy rezystancji 
0..4000 Ω lub -140 ..+140 mV

Moduł IN6D – sześć wejść dwustanowych umożliwiających śledzenie 
stanu, pomiar częstotliwości (0..1000 Hz), zliczanie impulsów (0..100 Hz) 
z możliwością zasilania przetworników

Moduł IN2RS485(24V) – dwa niezależne izolowane porty RS–485 do 
odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie 
Modbus RTU; możliwość zasilania przetworników z modułu

Gniazdo portu USB typu A

Gniazdo portu Ethernet (Modbus TCP, serwer www)

Port komunikacyjny RS–485 (Modbus RTU)

Zasilanie przyrządu 24 VDC

MODUŁY 
WEJŚĆ / WYJŚĆ

DL7, DL7L
Wielokanałowy rejestrator elektroniczny

3 do 42 wejść pomiarowych

Do 100 kanałów wyświetlanych

Dotykowy, 7” kolorowy wyświetlacz LCD

Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych

Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54

Port Ethernet, port RS–485

Dedykowane oprogramowania do konfiguracji i wizualizacji wyników   
pomiarów

DL7 jest wielokanałowym rejestratorem danych, o budowie modułowej, stworzonym z myślą o jak najlep-
szym przystosowaniu urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta. Każde urządzenie składa się z modułu 
bazowego, do którego w zależności od potrzeb metrologicznych dołączyć można kolejne, odpowiednio 
dobrane, moduły wejść i wyjść. W użądzeniu może być zainstalowanych do 7 modułów.

MODUŁ PODSTAWOWY M

4–5



DL2
Rejestrator elektroniczny

3 do 12 wejść pomiarowych

Do 30 kanałów wyświetlanych

Dotykowy, 4” kolorowy wyświetlacz LCD

Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych

Port USB na płycie czołowej

Port Ethernet, port RS–485

Dedykowane oprogramowania do konfiguracji i wizualizacji 
wyników pomiarów

DL2 jest rejestratorem danych, o budowie modułowej, stworzonym z myślą o jak najlepszym przystoso-
waniu urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta. Każde urządzenie składa się z modułu bazowego, 
do którego w zależności od potrzeb metrologicznych dołączyć można odpowiednio jeden lub dwa moduły 
wejść  i wyjść. 

MODUŁ PODSTWOWY M Gniazdo portu Ethernet (Modbus RTU, serwer www)

Port komunikacyjny RS–485 (Modbus RTU)

4 przekaźniki półprzewodnikowe

Zasilanie przyrządu 24 VDC

MODUŁY 
WEJŚĆ / WYJŚĆ

Moduł IN6I(24V) – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądo-
wej 4-20mA lub 0-20mA z możliwością zasilania przetworników

Moduł IN6I – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 
4-20mA lub 0-20mA bez zasilania przetworników

Moduł IN6RTD, IN3RTD – sześć lub trzy wejścia analogowe do pod-
łączenia rezystancyjnych czujników temperatury typu Pt100, Pt200, 
Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, 
KTY83, KTY84 oraz przetworników liniowych w zakresie 0 .. 4700 Ω

Moduł IN6TC – sześć wejść analogowych do podłączenia termoele-
mentów (termopar) typu J, L, K, U, E, N, B, R i S 

Moduł IN6V – sześć wejść analogowych do podłączenia przetworników 
w standardzie -10 ..+10 V, 0..10 V, 2..10 V, 0..5 V, 1..5 V

Moduł IN3 – trzy wejścia analogowe uniwersalne, umożliwiające pod-
łączenie przetworników w standardzie 0/4-20mA, 0/2-10 V, 0/1-5 V 
lub czujników temperatury RTD, TC oraz pomiar liniowy rezystancji 
0..4000 Ω lub -140 ..+140 mV

Moduł IN6D – sześć wejść dwustanowych umożliwiających śledze-
nie stanu, pomiaru częstotliwości (0..1000 Hz), zliczanie impulsów 
(0..100 Hz) z możliwością zasilania przetworników

Moduł IN2RS485(24V) - dwa niezależne izolowane porty RS–485 do 
odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie 
Modbus RTU; możliwość zasilania przetworników z modułu

    

ODCZYT WYNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

publiczny 
adres IP

zdalny 
odczyt 
wyników

ROUTER            
przekierowanie 
adresów i portów

adres IP i port

PRZYKŁADY APLIKACJI

LAN

program do 
wizualizacji 
pomiarów

program do 
wizualizacji 
pomiarówtemperatura 

RTD lub TC

wilgotność 
0/4–20mA

ciśnienie 
0/4–20mA

0/4–20mA 
lub 0–10 V

konwerter     
CONV485 USB-I

RS–485Ethernet

przepływ PULS 
0,001 Hz–10 kHz

alarm sterowanie

6–7



MPI-C, MPI-CL, MPI-CN
Wielokanałowe rejestratory elektroniczne

16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych, separowanych galwanicznie

4 lub 2 wejścia dwustanowe

16 kanałów obliczeniowych

8 wyjść przekaźnikowych – funkcje alarmowo-sterujące

Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych

Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT

Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54

Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer www, port RS–485: 
protokoły ASCII i Modbus RTU

Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów 

WSPÓŁPRACA Z Czujnikami RTD typu Pt100 i Ni100 oraz ich wielokrotnościami               
(np. Pt200)

Czujnikami TC typu J, L, K, T, U, E, N, B, R i S

Przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 
0-20mA

Przetwornikami z wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 Ω … 5000 Ω,

Przetwornikami z wyjściem napięciowym w zakresie –0,8 V … +0,8 V

4 LUB 2 WEJŚCIA 
DWUSTANOWE 

Pomiar częstotliwości w zakresie od 0,001 Hz do 10 kHz

Zliczanie impulsów

Śledzenie i rejestracja sygnału binarnego (zwarcie lub rozwarcie)

16 WARTOŚCI 
OBLICZANYCH

Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pier-
wiastkowanie

ARCHIWIZACJA 
WYNIKÓW

Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2 GB

Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłama-
niem wyników

Częstość zapisu od co 5 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch czę-
stości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alar-
mowych

8–9

Moduł IN2RS485 – dwa niezależne izolowane porty RS–485 do od-
czytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie 
Modbus RTU

Moduł OUT6RL – sześć przekaźników półprzewodnikowych alarmowo-
-sterujących 24V/0.5 A

Moduł OUT3 – trzy wyjścia analogowe programowalne 0/4–20mA, 
0/1–5 V, 0/2–10 V

ARCHIWIZACJA 
WYNIKÓW

Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2 GB

Pliki zabezpieczone suma kontrolną przed modyfikacją wyników

Częstość zapisu dla wartości bieżących, od 2 s do 24 h; możliwość zde-
finiowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wy-
branych progów alarmowych

Częstość zapisu dla liczników od 1 min do 24 h

INNE FUNKCJE Alarmy/Sterowanie – po dwa alarmy lub progi sterujące dla każdego 
z 30 kanałów

Liczniki – po dwa liczniki dla każdego z 30 kanałów, pomiar przepływów

Śledzenie wartości minimalnej oraz maksymalnej dla każdego z kanałów

Możliwość tworzenia do 6 tabel zbiorczych po 15 wyników każda

Możliwość tworzenia do 6 zbiorczych wykresów trendu po 6 linii tren-
dów każdy

Możliwość zapisu obrazu ekranu do pliku (PrtScr)

Rejestr zdarzeń

PRZYKŁADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW POMIARÓW



MPI-D, MPI-DN
Wielokanałowy rejestrator elektroniczny

20 kanałów pomiarowych

Współpraca z przetwornikami i urządzeniami w standardzie             
RS–485 / Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie 
multidrop)

2 wejścia typu PULS

16 kanałów obliczeniowych

4 wyjścia przekaźnikowe – funkcje alarmowo-sterujące

Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych

Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT

Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54

Komunikacja z systemem nadrzędnym: port Ethernet oraz port RS–485

Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów

KANAŁY POMIAROWE 18 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i prze-
tworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protoko-
łem HART

2 kanały współpracujące z wejściami typu PULS (pomiar częstotliwości 
w zakresie 0,001 Hz … 10 kHz, zliczanie impulsów, śledzenie i rejestra-
cja sygnału binarnego zwarcie/rozwarcie)

HART Odczyt wielkości cyfrowych z przetworników/urządzeń podłączonych 
równolegle do pętli prądowej

Praca jako Primary Master lub Secondary Master

Odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV 
– third variable, FV – fourth variable

MODBUS RTU
Urządzenia/przetworniki podłączane równolegle do jednej pary prze-
wodów (portu RS–485(1))

Prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps

Funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) oraz 04 (Read Input Regi-
ster)

Obsługiwane formaty zmiennych: Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. 
Long(sw), Long, Long(sw), Float, Float(sw)

16 WARTOŚCI 
OBLICZANYCH

Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pier-
wiastkowanie

10–11

8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, 
PROGI ALARMOWO-STERUJĄCE

8 półprzewodnikowych przekaźników wyjściowych o obciążalności 
0,1 A / 60 V 

Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości 
obliczanej

KOMUNIKACJA 
Z SYSTEMEM NADRZĘDNYM

Separowany galwanicznie port RS–485, protokoły znakowy ASCII 
i Modbus RTU

Port Ethernet, protokół Modbus TCP, serwer www 

INNE FUNKCJE Port USB na płycie czołowej (IP54)

Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej 
lub obliczanej) 

Śledzenie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej każdej z mie-
rzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu

Zaawansowany system użytkowników i haseł

Rejestr zdarzeń

Rejestr czynności autoryzowanych

Trzy wersje obudowy: MPI-C – obudowa panelowa, MPI-CL – obudowa 
przenośna, MPI-CN – obudowa naścienna

PRZYKŁADY APLIKACJI

PRZYKŁADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW POMIARÓW

temperatura 
RTD lub TC

ciśnienie 
0/4-20mA

PULS

alarm sterowanie



MPI-8E 
Ośmiokanałowy rejestrator elektroniczny

8 wejść analogowych

Dotykowy wyświetlacz LCD

Wewnętrzna pamięć danych 2 GB

Port USB na płycie czołowej

Port komunikacyjny RS–485 

Obudowa walizkowa o wysokim stopniu ochrony

Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe, możliwość zasilania z sieci 
230 VAC lub 12 VDC (np. gniazda zapalniczki samochodowej)

Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji danych pomiarowych

WEJŚCIA
WSPÓŁPRACA Z

Czujnikami RTD (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) 2- bądź 3-przewodo-
wymi, czujnikami TC (J, K, T, E, N, B, R, S) 

Przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 
0-20mA (z możliwością zasilania pętli z przyrządu)

Przetwornikami z wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 Ω … 100 Ω, 
0 Ω … 1000 Ω

Przetwornikami z wyjściem napięciowym w zakresie -1 V…+1 V

ARCHIWIZACJA 
WYNIKÓW

Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2 GB

Lokalny dostęp do zebranych danych przez port USB na płycie czołowej

Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch czę-
stości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alar-
mowych

PROGI 
ALARMOWO-STERUJĄCE

4 progi alarmowe dla każdego wejścia

Sygnalizacja alarmu świeceniem diody na płycie czołowej urządzenia 
lub komunikatem na wyświetlaczu

PRACA Z AKUMULATORA 
WEWNĘTRZNEGO

Czas pracy urządzenia z zasilania wewnętrznego wynosi od 8 h       
(gdy podłączone są przetworniki 4–20mA zasilane z przyrządu) do 
70 h (gdy podłączone są czujniki RTD lub TC)

Ładowanie akumulatora nie wymaga przerwania pracy urządzenia

OBUDOWA WALIZKOWA Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (polypropylen, ABS)

Wysoki stopień szczelności: IP67 gdy walizka zamknięta, IP54 gdy wa-
lizka jest otwarta

Trzy rodzaje wyprowadzenia gniazd na zewnątrz obudowy, możliwość 
konfiguracji niestandardowej wg indywidualnego zamówienia

ARCHIWIZACJA WYNIKÓW Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2 GB

Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłama-
niem wyników

Częstość zapisu od co 5 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch czę-
stości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alar-
mowych

4 WYJŚCIA 
PRZEKAŹNIKOWE, 
PROGI ALARMOWO
-STERUJĄCE

4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A / 60 V 

Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obli-
czanej

KOMUNIKACJA 
Z SYSTEMEM 
NADRZĘDNYM

Separowany galwanicznie port RS–485, protokoły znakowy ASCII 
i Modbus RTU

Port Ethernet, protokół Modbus TCP, serwer www

INNE FUNKCJE Port USB na płycie czołowej

Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej 
lub obliczanej) 

Śledzenie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej

Zaawansowany system użytkowników i haseł

Rejestr zdarzeń

Rejestr czynności autoryzowanych.

Dwie wersje obudowy: MPI-D – obudowa panelowa, 
MPI-DN – obudowa naścienna

HART

Modbus RTU

RS–485

PULS

PRZYKŁADY APLIKACJI

alarm sterowanie
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Przeliczniki skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, 
wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu 
gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników 

Przyrządy serii FP-30x1(N) są uniwersalnymi przelicznikami służącymi do pomiarów i rozliczania pary 
i wody w układach bilansowania, pomiarów skompensowanego przepływu gazów technicznych oraz innych 
mediów ciekłych (glikol, woda lodowa), opomiarowania rozproszonych punktów z możliwością pracy w sys-
temach komputerowych, pomiarów z rejestracją wyników oraz odczytem lokalnym wyników lub odczytem 
zarejestrowanych danych okresowo za pośrednictwem przenośnej pamięci masowej USB.

Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy

Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie 
zamkniętym – pomiar przepływu „na zasilaniu” lub „na powrocie”

Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częścio-
wym zwrotem medium

Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary

Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skon-
densowania pary

Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat 
w układzie zamkniętym

Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat 
z częściowym zwrotem kondensatu

Pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary 
z pomiarem przepływu wody

Układ pomiaru przepływu gazów technicznych

Przeliczniki mogą współpracować z przepływomierzami:

Masowymi

Objętościowymi

Zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową lub wg 
algorytmu iteracyjnego, zgodnie z normą PN-EN ISO 5167 (tylko dla 
wody i pary)

ZAKRES KOMPENSACJI PARAMETRÓW PARY I WODY

Przelicznik umożliwia pomiar przepływu i energii pary przegrzanej lub nasyconej oraz wody, zgodnie z za-
leceniami IAPWS-IF97, w zakresie roboczym temperatury od 0ºC do 800ºC i ciśnienia absolutnego od 
0,05 MPa do 16,52 MPa. W przypadku układów pomiaru przepływu i energii innych płynów obliczenia 
prowadzone są w zakresie wartości tabelarycznych wprowadzonych przez użytkownika, zarówno gęstość 
jak i entalpia właściwa jest funkcją temperatury.

PORÓWNANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH PRZELICZNIKÓW

DOSTĘPNE UKŁADY POMIAROWE

FP–3011 FP-3021 FP-3031

Wejścia 2x RTD / 4–20mA
1x 4–20mA 
2x PULSE / 4–20mA

1x RS–485 
(Modbus RTU) 
1x HART 
2x PULSE

3x RTD / 4–20mA 
4x 4–20mA 
3x PULSE / 4–20mA

Układy pomiarowe 2 (A, B) 2 (A, B) 3 (A, B, C)

Układy pomiarowe 
dodatkowe

brak brak 3 (X, Y, Z)

Wyjścia analogowe 
(opcjonalne)

1 1 1 lub 2

Wyświetlacz 3,5” TFT 3,5” TFT 3,5” TFT

Obudowa panelowa 144 x 72 x 130 192 x 96 x 63,5

14–15



FP-3031, FP-3031N
Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, 
innych mediów ciekłych

Jednoczesne rozliczanie do trzech różnych układów pomiarowych (A, 
B, C) dla odrębnych ciągów technologicznych

Bilansowanie przepływów i energii (układy X, Y, Z)

10 wejść pomiarowych

Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego 
kanału pomiarowego

4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe: funkcje alarmowo-steru-
jące, praca w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą im-
pulsu

Opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia analogowe 4–20mA

Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów w wewnętrznej pamięci 
danych 2 GB, port USB – przenoszenie danych do i z przelicznika

Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT

Porty: RS–485 (protokoły ASCII i Modbus RTU), Ethernet (protokół 
Modbus TCP, serwer www)

Dwie wersje obudowy: FP-3031 – obudowa panelowa i FP–3031N         
– obudowa naścienna

Oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych

WEJŚCIA W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych:

3 x RTD/I, trzy wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych 
czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) 
oraz przetworników z wyjściem prądowym 0/4–20mA

4 x I, cztery wejścia do współpracy wyłącznie z przetwornikami          
0/4–20mA

3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem 
prądowym 0/4–20mA lub z wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz 
… 10 kHz)

POMIARY I DODATKOWE 
OBLICZENIA

8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia

Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych 
z układem pomiarowym przepływu 

Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą 
być używane bezpośrednio w układach pomiarowych

ARCHIWIZACJA WYNIKÓW FP-3031 ma rozbudowane funkcje archiwizowania mierzonych i obli-
czanych wartości. Dane zapisywane są w wewnętrznej pamięci danych 
o pojemności 2 GB w postaci pliku tekstowego zabezpieczonego szy-
frowaną sumą kontrolną 

PRZYKŁADY APLIKACJI

LAN

program do 
wizualizacji 
pomiarów

konwerter     
CONV485USB-I

RS–485

P1[MPa]

P1[MPa]

F1[m3/h]

F1[m3/h]

F2[m3/h]

T1[oC]

T1[oC]

T2[oC]

Modbus RTU

Modbus TCP

Ethernet

zasilanie

zasilanie

powrót

alarm

PRZYKŁADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW POMIAROWYCH

16–17



FP-3011, FP-3011N
Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, 
innych mediów ciekłych

Jednoczesne rozliczanie do dwóch różnych układów pomiarowych (A, 
B) dla odrębnych ciągów technologicznych

Bilansowanie przepływów i energii – suma, różnica, stosunek

5 wejść pomiarowych

Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego 
kanału pomiarowego

4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe: funkcje alarmowo-steru-
jące, praca w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą im-
pulsu

Opcjonalnie wyjście analogowe 4–20 mA

Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, port USB – przenosze-
nie danych do i z przelicznika

Graficzny, kolorowy wyświetlacz LCD TFT

Porty: RS–485 (protokoły ASCII i Modbus RTU), Ethernet (protokół 
Modbus TCP, serwer www)

Dwie wersje obudowy: FP-3011 – obudowa panelowa i FP-3011N – 
obudowa naścienna

Oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych

WEJŚCIA W przyrządzie dostępnych jest pięć wejść pomiarowych:

2 x RTD/I, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych 
czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) 
oraz przetworników z wyjściem prądowym 0/4–20mA

1 x I, jedno wejście do współpracy wyłącznie z przetwornikami      
0/4–20mA

2 x I/PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem 
prądowym 0/4–20mA lub z wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 
10 kHz)

POMIARY I DODATKOWE 
OBLICZENIA

8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia

Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych 
z układem pomiarowym przepływu 

Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą 
być używane bezpośrednio w układach pomiarowych

ARCHIWIZACJA WYNIKÓW FP-3011 ma rozbudowane funkcje archiwizowania mierzonych i obli-
czanych wartości. Dane zapisywane są w wewnętrznej pamięci danych 
o pojemności 2 GB w postaci pliku tekstowego zabezpieczonego szy-
frowaną sumą kontrolną

LAN

program do 
wizualizacji 
pomiarów

konwerter     
CONV485USB-I

RS–485

P1[MPa] F1[m3/h] T1[oC]

Modbus RTU

Modbus TCP

Ethernet

gaz

PRZYKŁADY APLIKACJI

alarm

PRZYKŁADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW POMIAROWYCH
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FP-3021, FP-3021N
Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, innych 
mediów ciekłych 

Jednoczesne rozliczanie do dwóch różnych układów pomiarowych 
(A, B) dla odrębnych ciągów technologicznych

Bilansowanie przepływów – suma, różnica, stosunek

5 kanałów do cyfrowego odczytu danych

2 wejścia typu PULS

Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego 
kanału pomiarowego

4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe: funkcje alarmowo-steru-
jące, praca w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą im-
pulsu

Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA

Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, port USB – przenosze-
nie danych z oraz do przelicznika

Graficzny, kolorowy wyświetlacz LCD TFT

Porty: RS–485 (protokoły ASCII i Modbus RTU), Ethernet (protokół 
Modbus TCP, serwer www)

Dwie wersje obudowy: FP-3021 – obudowa panelowa 
i FP-3021N – obudowa naścienna

Oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych

KANAŁY POMIAROWE 5 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i prze-
tworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protoko-
łem HART

Dwa kanały współpracujące z wejściami typu PULS (pomiar częstotli-
wości w zakresie 0,001 Hz … 10 kHz, zliczanie impulsów, śledzenie i re-
jestracja sygnału binarnego zwarcie/rozwarcie)

HART Odczyt wielkości cyfrowych z przetworników/urządzeń podłączonych 
równolegle do pętli prądowej

Praca jako Primary Master lub Secondary Master

Odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV 
– third variable, FV – fourth variable

MODBUS RTU Urządzenia/przetworniki podłączane równolegle do jednej pary prze-
wodów (portu RS–485(1))

Prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps

Funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) oraz 04 (Read Input Regi-
ster)

Obsługiwane formaty zmiennych: Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. 
Long(sw), Long, Long(sw), Float, Float(sw)

POMIARY DODATKOWE 
I OBLICZENIA

8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia

Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych 
z układem pomiarowym przepływu

Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą 
być używane bezpośrednio w układach pomiarowych

ARCHIWIZACJA WYNIKÓW FP-3021 ma rozbudowane funkcje archiwizowania mierzonych i obli-
czanych wartości. Dane zapisywane są w wewnętrznej pamięci danych 
o pojemności 2 GB w postaci pliku tekstowego zabezpieczonego szy-
frowaną sumą kontrolną

LAN

RS–485HART

Δp, p, T

RS–485       
Modbus RTU

PRZYKŁADY APLIKACJI

PRZYKŁADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW POMIAROWYCH
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Przyrząd współpracuje z przepływomierzami dowolnego typu          
(np. ultradźwiękowymi, wirowymi, elektromagnetycznymi) z:

Wyjściowym sygnałem 4-20mA lub 0-20mA proporcjonalnym do prze-
pływu

Wyjściem impulsowym ze stałą wagą impulsu

Wyjściem częstotliwościowym proporcjonalnym do przepływu

TRYBY DOZOWANIA

FP4
Licznik przepływu z rejestracją wyników

2 wejścia analogowe

2 wejścia typu PULS

2 kanały obliczeniowe

1 wyjście analogowe 4-20mA

4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe

Port USB na płycie czołowej

Porty komunikacji Ethernet i RS–485

4” dotykowy, kolorowy wyświetlacz

Wewnętrzna pamięć danych 2 GB

ZASTOSOWANIE Pomiary przepływów oraz innych wielkości jak temperatura, wilgotność 
z rejestracją wyników 

Praca w rozproszonych systemach pomiarowych z lokalnym wskaza-
niem wyników pomiarów

Przemysł spożywczy, hutniczy, szklarski, nadzór hal magazynowych cią-
gów produkcyjnych

WEJŚCIA 2 wejścia analogowe – współpraca z przetwornikami z wyjściem w stan-
dardzie pętli prądowej 4–20mA lub 0–20mA, czujnikami RTD (Pt100, 
Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, 
KTY81, KTY83, KTY84), przetwornikami z wyjściem rezystancyjnym 
w zakresie 0…2700 Ω, przetwornikami z wyjściem napięciowym w za-
kresie -1 V..+1 V oraz -10 V…+10 V

2 wejścia PULS – pomiar częstotliwości w zakresie 0,01 Hz … 10 kHz, 
zliczanie impulsów, śledzenie i realizacja sygnału binarnego (zwarcie lub 
rozwarcie)

LICZNIKI Dla każdego kanału skonfigurowanego do pomiaru przepływu dostęp-
ne są dwa liczniki przepływu

Liczniki mogą być zerowane manualnie lub mogą pracować w trybie au-
tomatycznego zerowania co dobę, co tydzień lub co miesiąc.

Liczniki T1 oraz T2 zliczające czas pracy liczników.

Częstość zapisu dla liczników od 1 min do 24 h

INNE FUNKCJE Układ alarmowo-sterujący

4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 
0,1 A / 60 V

2 progi alarmowe dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej

Port RS–485, protokół Modbus RTU

Port Ethernet, protokół Modbus TCP, serwer www

Kanały obliczeniowe – suma, różnice, mnożenie, dzielenie

BC-3, BC–3N
Dozownik

Do trzech układów dozowania

Tryby dozowania jedno lub dwustopniowy

5 wejść pomiarowych

4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe

2 opcjonalne wyjścia analogowe 4–20mA

Sterowanie zaworów wyjściem przekaźnikowym lub wyjściem analogo-
wym 4–20mA

Po dwa liczniki dla każdego wejścia i dozownika

Rejestracja wyników w wewnętrznej pamięci danych 2 GB

Port USB na płycie czołowej

Port komunikacyjny Ethernet, serwer www, oraz protokół Modbus TCP

Port komunikacyjny RS–485, protokół ASCII oraz Modbus RTU 

Dwie wersje obudowy: BC–3 – obudowa panela i BC–3N – obudowa 
naścienna

WEJŚCIA POMIAROWE W przyrządzie dostępnych jest pięć wejść pomiarowych:

2 x I, dwa wejścia przeznaczone do współpracy wyłącznie z przetwor-
nikami z wyjściem 0/4-20mA

3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prą-
dowym lub wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz)

Mogą być one wykorzystane do pomiaru przepływów związanych z do-
zowaniem lub dowolnych innych wielkości

POMIAR PRZEPŁYWU 

Dozowanie może być:

Jednostopniowe

Dwustopniowe: w końcowej fazie procesu dozowania przepływ zostaje 
zmniejszony, umożliwia to zwiększenie precyzji dozowania
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Do sterowania dwustopniowego wykorzystywane są dwa przekaźniki wyjściowe sterujące dwoma zawora-
mi. W początkowej fazie dozowania otwarte są obydwa zawory (główny i precyzyjny), a w końcowej fazie 
tylko jeden (precyzyjny). Jeżeli do sterowania wykorzystywane jest wyjście prądowe napełnianie szybkie 
oraz napełnianie końcowe realizowane są poprzez wysterowanie zaworu różnymi wartościami prądu. Do-
zownik posiada wbudowany algorytm uczenia się, pozwalający stopniowo zwiększyć precyzję dozowania.

LICZNIKI Do każdego wejścia mierzącego wartość o charakterze przepływowym 
oraz do każdego dozownika (A, B, C) można przypisać po dwa liczniki

FUNKCJE ALARMOWE Za sytuację alarmową uznaje się:

Przekroczenie ilości zadanej do dozowania o ustalony poziom lub nie-
ustanie przepływu po zamknięciu zaworu w zadanym czasie

Niepojawienie się przepływu w zadanym czasie od otwarcia zaworu

Uruchomienie się przepływu pomimo braku dozowania

PRZYKŁADY APLIKACJI

M-2MB
2-kanałowy moduł wejść z konwersją sygnałów analogowych na wartości cyfrowe 
RS–485 / Modbus RTU

WEJŚCIA 2 wejścia analogowe, współpraca z:

Czujnikami RTD (2-, 3- lub 4-przewodowe) typu Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000

Czujnikami TC typu J, K, T, E, B, N, R, S (automatyczna kompensacja 
temperatury spoiny odniesienia)

Przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4–20mA lub 
0–20mA

Przetwornikami z liniowym wyjściem rezystancyjnym w zakresie 
0 … 2.5 kΩ

Przetwornikami z liniowym wyjściem napięciowym w zakresie 
1 V … +1 V

W przypadku podłączeń 3- lub 4- przewodowych dostępne jest tylko 
jedno wejście analogowe

Przetwornik z wyjściem prądowym wymaga zewnętrznego zasilania, 
typowo 24 VDC

KOMUNIKACJA 
Z SYSTEMEM 
NADRZĘDNYM

Separowany galwanicznie port RS–485, transmisja zgodna z protoko-
łem Modbus RTU

Wewnętrzny układ terminujący włączany za pomocą przełącznika

Prędkość transmisji RS–485: od 1200 bps do 230400 bps

5 funkcji Modbus: 03, 04, 06, 08, 16

LAN

Pt100

pomiar przepływu 
0/4–20mA lub PULS

pomiar przepływu 
0/4–20mA

sterowanie 
zaworem RL

Pt1004–20mA 4–20mA

RS–485 Ethernet

program do 
wizualizacji 
pomiarów

konwerter     
CONV485USB-I

PRZYKŁADY APLIKACJI

PRZYKŁADY PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW POMIAROWYCH
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M-8D
Ośmiokanałowy moduł wejść dwustanowych z funkcją zliczania impulsów

8 wejść dwustanowych, współpraca z wyjściami typu OC oraz styk

Separacja galwaniczna wejść w dwóch grupach (2 x 4)

Port komunikacyjny RS–485, protokół Modbus RTU

Sygnalizacja stanu wejść, zasilania i komunikacji (9 diod LED)

Zasilanie 24 VAC/DC

ZASTOSOWANIE Śledzenie stanu sygnałów dwustanowych

Pomiar strumienia przepływu, możliwość podłączenia do ośmiu prze-
pływomierzy

Zliczanie impulsów w różnych układach automatyki przemysłowej

Praca jako element rozproszonego systemu pomiarowego

REALIZOWANE FUNKCJE Śledzenie stanu wejść

Zliczanie impulsów z zaprogramowaną wagą impulsu (po 2 liczniki dla 
każdego wejścia)

Pomiar ilości impulsów w jednostce czasu z uwzględnieniem wagi im-
pulsu (/s, /min, /h, /dobę)

WERSJE WYKONANIA W zależności od wersji wejścia przystosowane są do różnego poziomu 
napięcia:

wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/5 VDC

wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/5 VDC 
wraz z wyjściem 5 VDC / 100mA do zasilania układów wejściowych

wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/24 VDC

Możliwa jest również konfiguracja wg specjalnego zamówienia

8 wodomierzy

puls                 
0,01 Hz-10 kHz

RS–485

Modbus RTU

konwerter     
CONV485USB–I

PRZYKŁADY APLIKACJI

M-1TI
Programowalny precyzyjny przetwornik RTD, TC, R, U / 4-20mA

Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub 
napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4–20mA

Dowolny wybór zakresu przetwarzania, możliwość pracy z charaktery-
styką odwrotną 20–4mA

Filtr cyfrowy dolnoprzepustowy o stałej czasowej To = 0...300 s (elimi-
nacja fluktuacji sygnału)

Wyjście przekaźnikowe alarmowo-sterujące z sygnalizacją diodą LED

Test obiektowy – wymuszenie prądu 4mA, 12mA, 20mA

Separacja galwaniczna obwodów wejść, wyjść i zasilania

WEJŚCIE RTD, R Do wejścia RTD, R przetwornika można podłączyć:

oporowe czujniki temperatury typu: Pt100, Pt1000, Ni100, Cu53 
w konfiguracji 2-, 3-, lub 4- przewodowej

liniowy przetwornik rezystancji o zakresie z przedziału 0 do 5000 Ω 
(np. przetwornik położenia)

Dodatkowo:

korekta rezystancji przewodów doprowadzających wartością stałą 
w zakresie od 0 Ω do 5 Ω

za pomocą mnożnika (1x do 9x) można zrealizować układ uśredniania 
pomiaru z kilku punktów pomiarowych składający się z szeregowo po-
łączonych czujników; tą samą metodą realizuje się podłączenie innych 
czujników niż podstawowe, np.: Ni200 = 2x Ni100, Pt500 = 5x Pt100

WEJŚCIE TC, U Do wejścia TC, U przetwornika można podłączyć:

termoelementy typu J, K, T, E, B, N, R, S, L, U

liniowy przetwornik napięcia w zakresie od -120 mV do +120 mV

Dodatkowo:

kompensacja temperatury spoiny odniesienia („zimne końce”) odbywa 
się za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury Pt100

w przypadku użycia kilku przetworników M-1TI możliwe jest użycie jed-
nego czujnika Pt100 i przesłanie informacji do pozostałych przetworni-
ków przez port komunikacyjny RS–485

WYJŚCIE 4-20mA Wynik pomiaru przetwarzany jest na sygnał analogowy 4–20mA z roz-
dzielczością 16 bitów

Swobodnie programowany zakres przetwarzania

Możliwa praca odwrotna tzn. wzrost sygnału wejściowego może powo-
dować zmniejszenie prądu pętli

26–27



Wyniki odświeżane są z częstością ok. 0,5 s

Dolnoprzepustowy filtr inercyjny I rzędu o stałej czasowej od 0,1 s do 
300 s

Test obiektowy, wymuszanie prądu pętli 4mA, 12mA, 20mA

Przetwornik wymaga zasilania zewnętrznego pętli, typowo 24 VDC

WYJŚCIE 
ALARMOWO-STERUJĄCE

Dwa progi alarmowo-sterujące

Jeden półprzewodnikowy przekaźnik o obciążalności 48 V / 0,1 A

CONV485E
Konwerter RS–485 ↔ Ethernet TCP/IP

Umożliwia wymianę danych pomiędzy urządzeniem wyposażonym w port RS–485, a urządzeniem pracują-
cym w sieci komputerowej LAN lub przemysłowej Ethernet.

Port 10BaseT ETHERNET

Port RS–485 (2400 bps do 115,2 kbps)

2 tryby pracy: Klient i Serwer

2 protokoły: „Przezroczysty” i Modbus TCP↔RTU

Konwersja standardu Modbus TCP  na Modbus RTU

Możliwość obsługi do 6 klientów

5 diod LED, sygnalizujące pracę konwertera

Prosta konfiguracja konwertera przez przeglądarkę stron www

3 wersje zasilania: 24 VDC / AC

Możliwość montażu na szynie TS-35

PROTOKÓŁ „PRZEZROCZYSTY”

Konwerter przesyła odebrany ciąg znaków z sieci LAN do sieci RS–485 i odwrotnie.

PROTOKÓŁ MODBUS TCP ↔ RTU

Konwerter odbiera dane od urządzenia pracującego z protokołem Modbus TCP, konwertuje ramkę do pro-
tokołu Modbus RTU i przesyła dane do sieci RS–485 pracującej w tym standardzie i odwrotnie.

TRYB KLIENT

Konwerter umożliwia wymianę danych pomiędzy systemem nadrzędnym pracującym w sieci RS–485, 
a urządzeniami wyposażonymi w port Ethernet.

TRYB SERWER

Konwerter umożliwia wymianę danych pomiędzy systemem nadrzędnym pracującym w sieci LAN z proto-
kołem TCP/IP, a urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy RS–485.

PRZYKŁADY APLIKACJI

PRZYKŁADY APLIKACJI

konwerter         
CONV485E

6x adres IP

RS–485Ethernet
HUB

konwerter         
CONV485E

EthernetRS–485
LAN
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CONV485USB-I, CONV485USB
Konwertery RS–485 ↔ USB

Podłączanie urządzeń wyposażonych w port RS–485 do komputera PC 
posiadającego port USB

Port RS–485

Port USB, transmisja zgodna z USB 2.0

CONV485USB konwerter bez separacji galwanicznej, do zastosowań 
laboratoryjnych

CONV485USB-I konwerter z separacją galwaniczną, do zastosowań la-
boratoryjnych i przemysłowych

Oprogramowanie (wirtualny port szeregowy) pozwalające wykorzysty-
wać programy odwołujące się do portu szeregowego COM

Diody sygnalizacyjne

CONV485USB-I – możliwość montowania na szynie TS–35

mLog
Oprogramowanie z bazą danych 

Wizualizacja danych pomiarowych wraz z zapisem do bazy danych

Współpraca z urządzeniami wyposażonymi w protokół Modbus RTU 
lub Modbus TCP

Wizualizacja w postaci wykresów i tabel

Elastyczna konfiguracja częstości zapisu

Eksport zebranych danych do plików CSV

Wersja sieciowa – dostęp do bazy danych z wielu stanowisk kompute-
rowych

Dowolna ilość wyników odczytywanych i zapisywanych

Dostępne informacje o wartościach maksymalnych oraz minimalnych

Dostępny dziennik zdarzeń z informacjami o błędach w komunikacji

Możliwość przeglądania wyników w kilku oknach jednocześnie

OBSŁUGIWANE FORMATY LICZB

unsigned short integer 16b, signed short integer 16b, unsigned integer 32b, unsigned integer 32b swapped, 
signed integer 32b, signed integer 32b swapped, floating point 32b, floating point 32b swapped, signed long 
integer 64b, double floating point 64b

ARCHITEKTURA 
KLIENT-SERWER

Oprogramowanie posiada architekturę klient-serwer, umożliwia to do-
stęp do danych zgromadzonych w bazie z wielu stanowisk klienckich  
(dla wielu operatorów)

mLog server: odczyt danych z urządzeń, przetworników w protokole 
Modbus RTU/TCP, zapis danych do bazy, bieżąca wizualizacja wyników

mLog client: odczyt danych archiwalnych z bazy od daty do daty, wizu-
alizacja, eksport do CSV

WIZUALIZACJA mLog server: dane bieżące prezentowane są w maksymalnie 18 oknach: 
6 grup po maksymalnie 3 okna: wartość bieżąca, tabela, wykres

mLog client: dane pobrane z bazy prezentowane są w formie wykresu 
i tabeli

ARCHIWIZACJA Dane archiwizowane są w bazie danych Firebird 2.5 przez program 
mLog server. Do odczytu danych z bazy (od daty do daty) służy pro-
gram mLog client

WERSJE Program wymaga aktywacji (rejestracji). Dostępne są dwie wersje 
licencji

mLog server jedno stanowisko + mLog client 3 stanowiska

mLog server jedno stanowisko + mLog client nieograniczona liczba sta-
nowisk

SCHEMAT DZIAŁANIA PROGRAMU

LAN
internet

Modbus 
RTU Modbus 

TCP

serwer client

client

Firebirt 
2.5 BD

30–31



PROGRAMY RAPORT

Programy dedykowane do poszczególnych urządzeń

Zdalny odczyt bieżących wyników pomiarowych – podgląd

Zdalny odczyt danych zapisanych w przyrządzie

Obróbka i wizualizacja danych przeniesionych z urządzenia na dysk 
twardy komputera

Przeglądanie wyników w formie graficznej (wykres) i tabelarycznej

Selekcja danych, uśrednianie wyników, wyszukiwanie wartości 
minimalnych i maksymalnych

Sprawdzanie oryginalności wyników pomiarowych: kontrola 
szyfrowania danych i ciągłości archiwum

Sporządzanie raportów w formie wydruków
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