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LB-487 do komunikacji z oprogramowaniem
uytkowym uywa standardowych protokoów:
 MODBUS: MODBUS/TCP dla portu Ethernet,
MODBUS/RTU dla portu RS-232 i RS-485
zapewnia wspóprac  m.in. z typowymi
programami klasy SCADA,
 SNMP: dostp do wyników pomiarów w postaci
zmiennych MIB zapewnia wspóprac
z typowymi programami do zarzdzania sieci,
 HTTP (WWW): LB-487 udostpnia przez
interfejs Ethernet prost  stron WWW,
za pomoc  której mona podejrze  biece

Protokoy

Wczenie moduu LB-487 do systemu
pomiarowego, albo podczenie do komputera
PC moliwe jest za pomoc  interfejsów
komunikacyjnych:
 Ethernet: jest to podstawowy interfejs, w który
standardowo wyposaony jest kady modu  LB487.
Opcjonalnie LB-487 moe zosta wyposaony
w dwa dodatkowe moduy komunikacyjne,
z których kady moe by nastpujcego typu:
 USB
 RS-232
 RS-485
Kady z interfejsów jest izolowany galwanicznie.

Porty komunikacyjne

Modu  LB-487 wyposaony jest we wbudowan
pami  rejestracji, która pozwala na okresow
archiwizacj  danych pomiarowych i póniejszy
ich przegld w dogodnym momencie. Pami
rejestracji ma wbudowane podtrzymanie
bateryjne, które zapewnia przechowywanie
danych w czasie wyczenia zasilania.
Odczyt pamici: dostp do zarejestrowanych
danych moliwy jest w dowolnej chwili,
za pomoc  dedykowanego oprogramowania
na komputerze PC.

Pami rejestracji

np. z deszczomierza (dostpne poczwszy
od firmware 1.6.x).
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 S300: wejcie dowolnego czujnika z interfejsem
ptli prdowej S300 produkcji firmy LAB-EL,
 termometr: pomiar temperatury w zakresie
-50 .. +150 ºC za pomoc  sondy termistorowej,
 0-10V: wejcie analogowe  umoliwia pomiar
napicia w zakresie 0-10 V,
 0-20mA: wejcie analogowe  umoliwia
pomiaru pomiar prdu 0-20 mA,
 analogowe skalowane: wejcie analogowe 
pracujce w trybie pomiaru napicia 0-10 V lub
pr du 0-20 mA, pozwalajce przeskalowa
wynik pomiaru na dowolne jednostki
inynierskie za pomoc  równania
y = a * x + b (dostpne poczwszy od
firmware 1.5.x),
 binarne: wejcie binarne pozwala na
rozpoznanie stanu zwarcia/rozwarcia
doczonego styku,
 stanowe: wejcie stanowe pozwala na
rozpoznanie stanu zwarcia/rozwarcia styku,
z dodatkow  detekcj  alarmowych stanów
zwarcia/przerwania linii,
 impulsowe: wejcie impulsowe pozwala na
zliczanie impulsów zwiernych na wejciu,

Modu LB-487 wyposaony jest w 8 wej
pomiarowych, z których kade moe pracowa
w nastpujcym trybie (kade wejcie moe by
osobno skonfigurowane niezalenie od
pozostaych):

Wejcia pomiarowe

LB-487 to 8-wejciowy modu  sucy do
zbierania i rejestracji danych. Kady kana
wejciowy moe pracowa w kilku rónych
trybach, pozwalajc na doczenie rónorodnych
róde sygnau i pomiar rónych wielkoci.
Wyniki pomiarów w sposób cigy rejestrowane
s we wbudowanej pamici rejestracji,
umoliwiajc póniejszy dostp do wczeniej
zarejestrowanych danych.
Modu LB-487 zapewnia wszechstronne
moliwoci komunikacyjne, dziki szerokiej
gamie dostpnych interfejsów: Ethernet, USB,
RS-232, RS-485.

OPIS

8-kanaowy modu zbierania danych

LB- 487

TECHNICZNE

Strona 2

zwarcie linii: R = 0 .. 2k6
styk zwarty: R = 2k6 .. 8k06
styk rozwarty: R = 8k06 .. 24k
przerwanie linii: R > 24k
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 zcze: DB9F
 tryb MODBUS: slave RTU 19200 bps 8/E/1

 format: 8 bitów danych, bit parzystoci: brak,
parzysto , nieparzysto , 1 bit stopu
 pr dko: 9600, 19220, 38400, 57600 bps
 linie: GND, RXD/TXD, RTS/CTS
 izolacja galwaniczna: min. 700 V DC

8 Nr wersji firmware  rev & beta

RS-232 (opcja)
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5032 Wyniki pomiarów S300, kolejno:
- wejcie 1 zmienna 1
5095 ...
wejcie 1 zmienna 8
...
wejcie 8 zmienna 8,
warto 0x800 w razie braku zmiennej

5024 Nr seryjny miernika S300 na wejciu
- 1..8
5031

5016 Typ miernika S300 na wejciu 1..8:
- 0  brak miernika
5023 1  LB-710
2  LB-711
3  LB-715
4  LB-716
5  LB-746
6  LB-900
7  LB-901
8  LB-905
9  LB-910
10  LB-920
11  LB-850
12  LB-710T
13  LB-710E

UWAGA: ponisze rejestry dotyczce wej
S300 podlegaj interpretacji wycznie w
przypadku trybu pracy danego wejcia
ustawionego na S300

5008 Wynik pomiaru z wejcia 1..8,
- z wyczeniem danych S300,
5015 warto 0x8000 w przypadku braku
prawidowej danej

5000 Tryb pracy wejcia 1..8:
- 0  wyczone
5007 1  kalibracja
2  S300
3  0-10V
4  0-20mA
5  temperatura
6  binarne
7  stanowe
8  impulsowe
9  napiciowe skalowane
10  pr dowe skalowane
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1002 Czas odroczenia alarmu

1001 Stan przekaników

1000 Okres rejestracji danych

10 Data wersji firmware  rok

9 Data wersji firmware  dzie i miesic

6 Data wersji bootloadera  rok
7 Nr wersji firmware  major & minor

5 Data wersji bootloadera  dzie i
miesic

4 Nr wersji bootloadera  rev & beta

3 Nr wersji bootloadera  major & minor

2 Nr wersji protokou komunikacyjnego

1 Nr seryjny urzdzenia

0 Identyfikacja urzdzenia
staa warto 487

nr parametr

(aktualna dla wersji firmware poczwszy od
1.11.1)

Lista rejestrów typu HOLDING

 43/14  Read Device Identification
 3  Read Holding Registers
 4  Read Input Registers
 6  Write Single Register
 16  Write Multiple Registers

Obsugiwane s nastpujce funkcje:

Obsugiwane funkcje

 MODBUS/TCP przez TCP,
 MODBUS/TCP przez UDP.

Modu LB-487 obs uguje protokó MODBUS w
nastpujcych wariantach:
 MODBUS/RTU przez RS-232,
 MODBUS/RTU przez RS-485,

MODBUS

 wersja: 2.0
 izolacja galwaniczna: min. 700 V DC
 protokó: adaptowany MODBUS/RTU

USB (opcja)

 tryby pracy: 10/100 Mbit/s, full-duplex / halfduplex, flow-control, autonegocjacja
 zcze: RJ45
 protokoy : odczyt danych: UDP, SNMP,
MODBUS/TCP, HTTP, konfiguracja sieciowa:
BOOTP, DHCP
 POE: opcjonalnie

Ethernet

 detekcja stanu zwarcia: R < 8k06
 detekcja stanu rozwarcia: R > 8k06
 czas trwania impulsu: min. 25 ms

Wejcie impulsowe






Wejcie stanowe

 detekcja stanu zwarcia: R < 8k06
 detekcja stanu rozwarcia: R > 8k06

Wejcie binarne

 niepewno pomiaru: 0,04 mA

 zasilanie: wymagane zewntrzne ródo
 zakres pomiaru: 0,00  20,00 mA
 rozdzielczo pomiaru: 0,02 mA

Wejcie analogowe 0-20mA
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 zakres pomiaru: 0,00  0,00 V
 rozdzielczo pomiaru: 0,01 V
 niepewno pomiaru: 0,02 V

Wejcie analogowe 0-10V

 typ czujnika: termistor GE-TK95
 zakres pomiaru: -50 .. +150 ºC
 niepewno pomiaru:
 0,2 ºC w zakresie -15 .. +70 ºC
 0,5 ºC w zakresie -35 .. +100 ºC
 2,0 ºC w zakresie -50 .. +150 ºC
 rozdzielczo: 0,1 ºC
 max dugo przewodu czujnika: 10 m

Wejcie pomiaru temperatury

 kompatybilno: dowolne ródo danych
w standardzie cyfrowej ptli pr dowej S300
 transmisja danych: 300 bps 7/N/1

Wejcie S300

 pobór mocy: class 1 (max 3,64 W)
 podczenie: linie danych 1-2 / 3-6 lub
nieuywane 4-5 / 7-8

 napicie: 36 .. 57 V

Zasilanie  POE (opcja)

 napicie: +9 .. +24 V DC, zabezpieczone
przed odwrotn polaryzacj
 pobór mocy: max 2,5 W (bez wejcia S300),
wykorzystanie wej S300 zwiksza pobór
prdu o max 25 mA na jedno wejcie

Zasilanie  zewntrzny zasilacz

DANE

Dedykowanym oprogramowaniem dla moduu
LB-487 jest program lbx firmy LAB-EL, który
zapewnia kompleksow  obróbk i wizualizacj
danych  podgld, rejestracj, wizualizacj,
alarmowanie.

Dedykowane oprogramowanie

odczyty wyników pomiarów,
 UDP: dodatkowo dla dedykowanego
oprogramowania uywany jest prywatny format
komunikacji wykorzystujcy protokó  UDP.

styk prawy

wejcie

RxD

zwarty z 6 (ptla DSR-DTR)

GND (masa)

zwarty z 4 (ptla DSR-DTR)

CTS

RTS

NC (nie podczony)

3

4

5

6

7

8

9

RS-485 A

RS-485 B

GND (masa)

sygna

A + B+ F

S300

C+E+F

C+G
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Zmiana trybu pracy wejcia za pomoc  zwór
wymaga jednoczesnej zmiany konfiguracji
na drodze programowej.

0-20 mA

0-10 V

temperatura C + D + F
binarne
stanowe
impulsowe

zwory

tryb

Na pytce gównej LB-487 znajduje si zestaw
zwór sucych do konfiguracji trybu pracy wej
pomiarowych. Dla kadego wejcia jest osobny
blok zwór, skadajcy si z 8 zwór oznaczonych
literami A .. H. Opis znajduje si na pytce,
po prawej stronie zwór przy krawdzi pytki.
Zalenie od trybu pracy wejcia, naley zaoy
nastpujce zwory (dla kadego wejcia osobno
i niezalenie od pozostaych):

Zwory konfiguracji trybu pracy wej

2,3,4,6,7,8 NC (nie podczone)

9

5

1

styk

RS-485
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TxD

2
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NC (nie podczony)

1

Styk sygna

Funkcje sygnaów (RxD, TxD, RTS, CTS)
opisane s z punktu widzenia LB-487, co
oznacza e RxD/CTS jest wejciem a TxD/RTS
wyjciem.

RS-232

W przypadku wej S300, pomiaru temperatury,
wejcia binarnego i stanowego polaryzacja
styków nie ma znaczenia.
Pomidzy poszczególnymi wejciami 1..8 nie ma
izolacji galwanicznej  co oznacza e masa jest
wspólna dla wszystkich wej pracujcych
w trybie 0-10 V i 0-20 mA. Wspólna masa jest
równie punktem odniesienia dla pozostaych
trybów pracy wej, jednak ze wzgldu
na typowe dwuprzewodowe bezporednie
przyczenie róde sygnau, nie ma to
praktycznego znaczenia.

styk

GND

0-20 mA

binarne
stanowe
impulsowe

GND

0-10 V

wejcie

sonda termistorowa

ptla S300

styk lewy

temperatura

S300

tryb

URZDZENIA
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W typowej instalacji niezbdne jest zapewnienie
zasilania LB-487, podczenie róde  sygnau do
wej  oraz poczenie z komputerem PC (lub
innym urzdzeniem) do odczytu danych.
Do zasilania naley wykorzysta  dodatkowy
zewntrzny zasilacz sieciowy, lub w specjalnej
wersji LB-487-POE mona skorzysta  z zasilania
przez Ethernet (POE - Power Over Ethernet).
Do poczenia z komputerem PC standardowo
przeznaczony jest port Ethernet, ale mona
równie  do tego celu wykorzysta  opcjonalnie
montowane porty USB / RS-232 / RS-485.
Funkcjonalno  wszystkich sposobów

INSTALACJA

 POWER  zewntrzne zasilanie,
 ETHERNET  podczenie do sieci Ethernet,
 PORT1, PORT2  zcza opcjonalnych
interfejsów komunikacyjnych,
 IN1 .. IN8  wejcia róde  sygnau.

Zcza

Przycisk MODE suy do wyboru trybu pracy
i rónych ustawie  konfiguracyjnych.
Szczegóowy opis w dalszej czci instrukcji.

Przycisk MODE

 RS-232, RS-485: dioda wieci zawsze gdy
zainstalowany jest odpowiedni modu
komunikacyjny.
 RX,TX  odbiór / wysyanie danych przez dany
interfejs komunikacyjny.

ródo sygnau na danym wejciu:
 S300: wykryty aktywny miernik S300
na wejciu,
 temperatura: wykryta doczona sonda
temperatury na wejciu,
 0-10 V, 0-20 mA, analogowe skalowane:
dioda wieci zawsze,
 binarne/stanowe/impulsowe: wykryty stan
zwarcia styku na wejciu.
 ETH, PORT1, PORT2  dioda wieci gdy
aktywne jest poczenie przez dany interfejs
komunikacyjny (PORT1, PORT2  USB / RS232 / RS-485):
 Ethernet: aktywne poczenie,
 USB: aktywne poczenie z komputerem
PC, na którym zainstalowane s
odpowiednie sterowniki USB
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 POWER  wczone zasilanie
 READY  gotowo  do dziaania (wiecenie
cige), pozyskiwanie adresu IP przez
BOOTP/DHCP (mruganie powolne),
aktualizacja firmware (mruganie szybkie)
 IN1 .. IN8  dioda wieci gdy aktywne jest

Diody sygnalizacyjne

Modu LB-487 wyposaony jest w nastpujce
elementy zewntrzne:

ELEMENT Y

 typ: obudowa stalowa, lakierowana
 wymiary: 148 x 102 x 46 mm

Obudowa

 temperatura pracy: -25 .. +50 ºC
 temperatura przechowywania: -40 .. +85 ºC
 wilgotno: 0 .. 95%

Warunki pracy

 pojemno: 128 kB
 podtrzymanie bateryjne
 okres rejestracji: 1  60000 sekund

Pami rejestracji

 format: 8 bitów danych, bit parzystoci: brak,
parzysto, nieparzysto, 1 bit stopu
 prdko: 9600, 19220, 38400, 57600 bps
 izolacja galwaniczna: min. 700 V DC
 zcze : DB9F
 tryb MODBUS: slave RTU 19200 bps 8/E/1

RS-485 (opcja)
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Do konfiguracji moduu LB-487 dostpne s
3 metody, które w efekcie dziaania s cakowicie
równowane, wybór odpowiedniej metody
zaleny jest od sposobu instalacji i wygody
uytkownika.

Zmiana konfiguracji

Przy wykorzystaniu interfejsu Ethernet dostpna
jest moliwo  automatycznej konfiguracji
adresów sieciowych  za pomoc  protokou
BOOTP lub DHCP. Wymaga to obecnoci
odpowiedniego serwera konfiguracyjnego
w lokalnej sieci.

Automatyczna konfiguracja

Procedura przywrócenia ustawie  domylnych
jest nastpujca: wyczy zasilanie, wcisn
I przytrzyma  przycisk MODE, wczy zasilanie,
trzyma  cay czas wcinity przycisk w czasie
gdy zawiec  si wszystkie diody IN1..IN8,
poczeka  a zawieci si sama dioda IN8,
I w tym momencie puci przycisk MODE. Od tej
chwili LB-487 dziaa ju normalnie, jedynie z
przywróconymi ustawieniami domylnymi.

Przywrócenie ustawie  domylnych

Ustawienia domylne (np. gdy urzdzenie jest
fabrycznie nowe, lub po ich przywróceniu przez
uytkownika) zakadaj wykorzystanie protokou
DHCP do pozyskania konfiguracji sieciowej.

Ustawienia domylne

Modu LB-487 wymaga odpowiedniej
konfiguracji, aby dziaa zgodnie z wymogami
uytkownika.
Podstawowej konfiguracji podlegaj:
 tryb pracy wej
 tryb pracy portu Ethernet
 konfiguracja sieciowa IP (adresy)

KONFIGURACJA

Modu  LB-487 naley wczy do sieci RS-485
zgodnie z obowizujcymi zasadami (magistrala
szynowa, odpowiednia terminacja i polaryzacja).
Na pytce moduu RS-485 dostpne s zwory
suce do wczenia terminacji i polaryzacji linii.
Wyprowadzenie styków na zczu jest zgodne z
konwencj  stosowan w sieciach PROFIBUS.

RS-485
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Do podczenia LB-487 do komputera PC naley
wykorzysta standardowy kabel RS-232 (bez
przeplotu  zcze mskie do LB-487, eskie do
PC).

RS-232

Do podczenia LB-487 do komputera PC naley
wykorzysta standardowy kabel USB,
ze zczem typu B po stronie moduu LB-487.

USB

 hub/switch: LB-487 naley przyczy do
huba lub switcha sieciowego za pomoc
standardowego kabla Ethernet (kabel prosty bez
przeplotu)
 komputer PC: LB-487 mona te podczy
bezporednio do karty sieciowej w PC, do tego
celu jednak wymagany jest kabel sieciowy
z przeplotem.

Ethernet

Tryb pracy kadego z wej  pomiarowych musi
zosta odpowiednio skonfigurowany. Su do
tego odpowiednie zwory na pytce LB-487 oraz
odpowiednie opcje ustawiane za pomoc
oprogramowanie konfiguracyjnego  obydwa
ustawienia (zwory i opcje konfiguracyjne) musz
sobie odpowiada. Opis konfiguracji zwór 
w dalszej czci instrukcji.
Odpowiednia konfiguracja wej jest zgodnie
z yczeniem klienta ustawiana fabrycznie,
jednake moe ona by póniej dowolnie
zmieniona przez uytkownika.

Konfiguracja wej

 zewntrzny zasilacz sieciowy: najbardziej
typowy sposób zasilania to zasilacz sieciowy
12 V o wydajnoci min. 200 mA
 POE: Power Over Ethernet  zasilanie przez
kabel ethernet pozwalajce wyeliminowa
dodatkowy zasilacz sieciowy i znaczco uproci
instalacj. Do zasilania przez POE wymagana
jest specjalna wersja LB-487-POE, jak równie
wymagane s odpowiednie urzdzenia sieciowe
(switch z zasilaczem POE lub dodatkowy
zasilacz typu midspan). W wersji POE mona
równie uywa zewntrznego zasilacza
sieciowego, w razie braku zasilania POE.

Zasilanie

poczenia jest identyczna, z rónic w
moliwych do wykorzystania protokoach
komunikacyjnych.
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ZWÓR

- (minus)

POE (opcja)
POE (opcja)
RXPOE (opcja)
POE (opcja)

4
5
6
7
8
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Kade zcze wejcia pomiarowego jest
dwustykowe. Funkcja styków zalena jest
od trybu pracy danego wejcia (lewy  prawy
oznacza widok od tyu urzdzenia):

Wejcia pomiarowe IN1..IN8

Zcze Ethernet jest standardowe dla urzdzenia
typu MDI. Poczenie ze switchem/hubem
(urzdzenie typu MDI-X) nastpuje kablem
prostym bez przeplotu, do poczenia z innym
urzdzeniem typu MDI (np. bezporednio
do portu sieciowego komputera PC) potrzebny
jest kabel z przeplotem.
Zcze Ethernet moe by te wykorzystane
do zasilania (opcjonalne POE)  w takim
wypadku niektóre linie wykorzystywane s do
przesyania zasilania. Moliwe jest zasilanie
zarówno przez niewykorzystane linie 4,5 i 7,8
jak równie  za pomoc  linii sygnaowych TX/RX
(dwie wersje podczenia zgodnie ze
standardem POE).

RX+

TX-

TX+

3

2

1

styk funkcja

Ethernet

Zcze zasilania zabezpieczone jest przed
podczeniem odwrotnej polaryzacji.

zewntrzny

wewntrzny + (plus)

styk

I

funkcja

ZCZ

Zasilanie

OPIS

LB-487 - skrócony przewodnik uytkownika, wydanie 6

 program lbnetcfg  jest to specjalny
program konfiguracyjny dziaajcy przez
Ethernet. Pozwala on samoczynnie wyszuka
wszystkie LB-487 doczone lokalnie,
niezalenie od ich ustawie sieciowych
I adekwatnoci tych ustawie  do lokalnej
konfiguracji sieci, lub nawet braku konfiguracji,
gdy wczona jest autokonfiguracja przez
BOOTP lub DHCP, a urzdzenie nie uzyskao
jeszcze adresu sieciowego.
Po uruchomieniu programu i wydaniu polecenia
szukaj program wywietla list wszystkich
znalezionych urzdze. Nastpnie wybierajc
odpowiednie urzdzenie z listy mona przej
do jego konfiguracji, gdzie dostpne s do edycji
wszystkie ustawienia.
 terminal (UWAGA: metoda niedostpna
poczwszy od firmware 1.6.x)  konfiguracja w
trybie terminala polega na podczeniu terminala
(lub emulatora) przez opcjonalny port RS-232,
z ustawionymi parametrami transmisji na
9600 bps 8/N/1, oraz wczeniu specjalnego
trybu konfiguracyjnego w LB-487. Suy do tego
nastpujca procedura: wyczy zasilanie,
wcisn i przytrzyma przycisk MODE, wczy
zasilanie, trzyma cay czas wcinity przycisk
w czasie gdy zawiec  si wszystkie diody
IN1..IN8, poczeka a zawieci si sama dioda
IN1 i w tym momencie puci przycisk MODE.
Po puszczeniu przycisku na ekranie terminala
powinno pojawi si zgoszenie LB-487 w trybie
konfiguracyjnym. Do zmiany ustawie su
odpowiednie polecenia, ich lista dostpna jest
w odpowiedzi na polecenie help. Wywietlenie
aktualnych ustawie odbywa si w odpowiedzi
na polecenie set.
 program lbx  ta metoda wymaga takiej
istniejcej konfiguracji LB-487, aby program lbx
by w stanie nawiza komunikacj
z urzdzeniem  na znanym adresie IP (przez
Ethernet) lub przez opcjonalny port USB / RS232 / RS-485.
Zmiana konfiguracji za pomoc  programu lbx
polega na wywoaniu polecenia konfiguracja
z menu danego urzdzenia, gdzie dostpne s
wszystkie odpowiednie ustawienia.

