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Instrukcja dotyczy paneli z wersj ↪a firmware 1.3

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzania zmian, które nie s ↪a
opisane w niniejszej instrukcji.
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1 Opis

Koncentrator LB-473 pozwala na przy l ↪aczenie do 8 czujników wyposażonych w interfejs S300. Urz ↪adzenie
zbiera i buforuje dane z czujników umożliwiaj ↪ac odczyt za pośrednictwem interfejsu szeregowego. Kon-
centrator może być przy l ↪aczony do nadrz ↪ednego systemu poprzez port pracuj ↪acy w standardzie RS-232C
b ↪adź RS-485 z wykorzystaniem protoko lu Modbus RTU.

Rys.1 Wygl ↪ad urz ↪adzenia

Koncentrator umożliwia przy l ↪aczenie sygnalizatora alarmowego. Sterowanie w l ↪aczaniem i wy l ↪aczaniem
sygnalizatora realizowane jest poprzez komendy interfejsu. Możliwe jest w l ↪aczenie alarmu z zezwoleniem
na odroczenie, wtedy sygnalizacja alarmu b ↪edzie odraczana (o 60 sekund) po wcísni ↪eciu klawisza Alarm.

Wybrane wej́scia koncentratora mog ↪a zostać wykorzystane jako wej́scia binarne (dwuwartościowe). Wy-
boru wej́sć, które b ↪ed ↪a pracowa ly jako binarne, dokonuje si ↪e na etapie produkcji. Standardowo wszystkie
wej́scia s ↪a przeznaczone do przy l ↪aczenia czujników S300.

2 Instalacja

Na rys.2 pokazano punkty przy l ↪aczeń dost ↪epne dla użytkownika.
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RS−485
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Wejście
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Rys.2 Punkty przy l ↪aczeń

W czasie instalowania okablowania koncentrator powinien być od l ↪aczony od sieci energetycznej. Przed
w l ↪aczeniem do sieci należy zainstalować os lony przykrywaj ↪ace listwy zaciskowe.
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Wej́scie klawisza

Zacisk umożliwia przy l ↪aczenie zewn ↪etrznego klawisza/przycisku zwiernego dubluj ↪acego funkcj ↪e klawisza
Alarm.

Wej́scia binarne

Na wej́scia skonfigurowane jako binarne stan 1 podaje si ↪e przez zwarcie zacisków.

Prze l
↪
aczniki konfiguracyjne

Pozycja Opis Uwagi
5. . . 1 adres modbus (1. . . 31) poz.1 najmniej znacz ↪acy bit adresu

6 parzystość off parzstość EVEN
on bez parzystości

7 pr ↪edkość transmisji off 19200bps
on 9600bps

8 j ↪ezyk komunikacji off Modbus RTU
on prywatny j ↪ezyk komunikacji
wykorzystywany podczas ustawień i testów
produkcyjnych

9 terminator RS-485 pomi ↪edzy liniami A i B on w l ↪aczony
10 terminator RS-485 linii B on w l ↪aczony
11 terminator RS-485 linii A on w l ↪aczony
12 nie używany

Istnieje możliwość odwrotnego oznaczenia linii A, B w urz ↪adzeniach innych producentów. Należy przyj ↪ać,
że dla portu RS-485 koncentratora linia A jest nieodwracaj ↪ace, a B odwracaj ↪aca, co również oznacza, że
w stanie pasywnym (bez transmisji) potencja l linii A jest wyższy niż linii B.

3 Parametry techniczne

Zasilanie
zasilanie sieciowe 230V 50Hz
pobór mocy 5 VA

Wyj́scie steruj ↪ace
obci ↪ażalność 230V 50Hz 4A
rodzaj obci ↪ażenia rezystancyjne

Zalecena ci ↪ag le warunki pracy
Zakres temperatur 10. . . 40�
Zakres wilgotności 20. . . 80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska (PN-71/H-04651) B
Klasa odporności w/g DIN40050 IP40

Wykraczanie poza zalecane ci ↪ag le warunki pracy (np. przy instalowaniu urz ↪adzenia w otwartej przestrzeni)
wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczaj ↪acych cz ↪eść elektroniczn ↪a urz ↪adzenia przed wy-
kraplaniem wody wewn ↪atrz urz ↪adzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewn ↪etrznej).

Interfejsy komunikacyjne

Interfejs I Szeregowy RS-232C/RS-485, 9600/19200 8N1/8E1, linie: RxD, TxD, Modbus RTU.
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Interfejsy wej́sciowe S300 Szeregowe, p ↪etla pr ↪adowa 25/15mA, 300 7N1, format S300.

Obudowa

Typ TS35 (na szyn ↪e) o wymiarach zewn ↪etrznych 158 x 90 x 58 mm

Wyposażenie

� przewód komunikacyjny do interfejsu RS-232C

� program użytkownika dla komputera PC

4 Mapa rejestrów Modbus

Poniżej znajduje si ↪e kompletny spis rejestrów urz ↪adzenia widzianych z punktu widzenia kontrolera szyny
Modbus. Korzystanie z opisanych rejestrów pozwala na stworzenie uniwersalnego oprogramowania obs lu-
guj ↪acego system w dowolnej konfiguracji i automatycznie optymalizuj ↪acego cz ↪estotliwość odpytywania.
Jednak w typowym systemie o ustalonej strukturze, odczytywanie wy l ↪acznie rejestrów parametrów (ad-
resy B+40. . . B+54) jest wystarczaj ↪ace do zgromadzenia wszystkich danych. Koncentrator LB-473 może
wspó lpracować z popularnymi programami SCADA.

Uwagi

� wartości liczbowe zapisane z prefiksem 0x (dalej w opisie) podano szestnastkowo, pozosta le dzie-
si ↪etnie

� wszystkie rejestry, poza oznaczonymi symbolem RW przeznaczone s ↪a tylko do odczytu

Adresowanie

Protokó l Modbus definiuje kilka przestrzeni adresowych. W koncentratorze LB-473 wykorzystano dwie:

� przestrzeń rejestrów Input (tylko wej́scie) – adresy 30001. . . 39999

� przestrzeń rejestrów Holding (wej́scie/wyj́scie) – adresy 40001. . . 49999

Do odczytu zwartości rejestru Input należy użyć funkcji 4, dla rejestrów Holding funkcji 3. W tabelce
poniżej pokazano przyk lady translacji adresów Modbus dla różnych celów.

Adres Modbus Typ rejestru Funkcja do odczytu Adres na magistrali Adres w opisie
30001 Input 0x04 0x0000 I:0
30010 Input 0x04 0x0009 I:9
39875 Input 0x04 0x2692 I:9874
40001 Holding 0x03 0x0000 H:0
40010 Holding 0x03 0x0009 H:9
49875 Holding 0x03 0x2692 H:9874

Kodowanie rejestrów

WORD rejestr 16-bitowy – wartość ca lkowita bez znakui

DWORD przy odczycie/zapisie rejestrów typu DWORD transmitowae s ↪a 4 bajty wartości w kolejności
MSB. . . LSB (od najstarszego do najm lodszego).

FLOAT przy odczycie/zapisie rejestrów typu FLOAT transmitowae s ↪a 4 bajty wartości w takiej kolej-
ności, że liczba A B C D (A – najstarszy bajt) transmitowana jest jako C D A B. Wartości typu
FLOAT kodowane s ↪a w formacie IEEE-754.

MAP16 mapa 16 bitów (bity numerowane od najmniej znacz ↪acego 0. . . 15).
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Implementacja Modbus

Wspierane s ↪a nastepuj ↪ace funkcje:

0x03 funkcja s luż ↪aca do odczytu rejestrów typu Holding – dzia laj ↪a przes lania grupowe w pe lnym zakresie.

0x04 funkcja s luż ↪aca do odczytu rejestrów typu Input – dzia laj ↪a przes lania grupowe w pe lnym zakresie.

0x06 funkcja s luż ↪aca do zapisu rejestrów typu Holding

0x16 funkcja s luż ↪aca do zapisu rejestrów typu Holding – dzia laj ↪a przes lania grupowe w pe lnym zakresie.

Rejestry

Adres Typ Opis
I:0 WORD Identyfikator urz ↪adzenia

Sta la wartość 0x0473

Adres Typ Opis
I:1 WORD Zgodność wersji oprogramowania
Sta la o postaci 0xZXPQ, gdzie ZX.PQ jest wersj ↪a firmware, z któr ↪a ten regulator jest

zgodny w sensie komunikacji Modbus.
Rejestr ten ma znaczenie dla zapewnienia zgodności oprogramowania użytkownika (np.

oprogramowania dla komputera) na przysz lość. Należy przyj ↪ać, że jeśli program
użytkownika poprawnie wspó lpracuje z wersj ↪a 0xZXPQ (patrz rejestr 42), to b ↪edzie
poprawnie wspó lpracowa l z koncentratorem nowszym, ale posiadaj ↪acym zgodność

oprogramowania 0xZXPQ.

Adres Typ Opis
I:2 WORD Numer fabryczny

Adres Typ Opis
I:3 MAP16 Status urz ↪adzenia

Mapa bitowa:

bit.0 ustawiony oznacza uszkodzenie danych konfiguracyjnych urz ↪adzenia

Adres Typ Opis
H:6 WORD / RW Rejestr alarmu – buzzer i LED

Wartość 0 wy l ↪acza alarmowanie
Wartość 1 w l ↪acza alarmowanie z zezwoleniem na odroczenie
Wartość 2 w l ↪acza alarmowanie bez zezwolenia na odroczenie

Odroczenie alarmowania oznacza czasowe (60 sekund) wy l ↪aczenie alarmowania po
wcísni ↪eciu klawisza Alarm umieszczonego na ściance czo lowej przyrz ↪adu

Adres Typ Opis
H:7 WORD / RW Rejestr alarmu – wyj́scie przekaźnikowe

Patrz uwagi dla rejestru 6

Adres Typ Opis
H:8 WORD / RW Rejestr klawisza Alarm

Wartość rejestru jest zwi ↪ekszana o 1 przy kaźdym wcísni ↪eciu klawisza

Adres Typ Opis
H:9 WORD / RW Rejestr klawisza F1

Patrz uwagi dla rejestru 8
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Adres Typ Opis
H:10 WORD / RW Rejestr klawisza F2

Patrz uwagi dla rejestru 8

Adres Typ Opis
I:42 DWORD Wersja firmware (wewn ↪etrznego oprogramowania urz ↪adzenia)

Sta la o postaci 0xZXPQ00GG koduj ↪aca wersj ↪e firmware.
Dla standardowego koncentratora LB-473 pole GG ma wartość 0x00.

Pola ZXPQ koduj ↪a wersj ↪e ZX.PQ, np. wartość 0x01050000 oznacza wersj ↪e 1.5, a
0x010a0000 wersj ↪e 1.10.

Przestrzeń adresów od I:100 w gór ↪e zajmuj ↪a rejestry wartości zwi ↪azanych z kolejnymi kana lami wej́sć
S300. Adresy z zakresu I:100. . . I:199 s ↪a zwi ↪azane z kana lem 1, adresy I:200. . . I:299 z kana lem 2, etc. W
opisie poniżej, dla określenia adresu rejestru, stosuje si ↪e symbolik ↪e B+a, gdzie B oznacza adres bazowy
100, 200, 300, . . . odpowiednio dla kana lu 1, 2, 3, . . . , a a przesuni ↪ecie wzgl ↪edem adresu bazowego.

Do każdego kana lu można przy l ↪aczyć 1 czujnik S300. Każdy czujnik S300 wykonuje pomiary pewnej
liczby parametrów (np. temperatura, wilgotność, císnienie). Wartości tych parametrów s ↪a odwzorowane
w rejestrach I:B+40. . . I:B+54.

Adres Typ Opis
I:B+0 WORD Numer sekwencji dla kana lu

Jeśli nie przy l ↪aczono żadnego czujnika do kana lu, b ↪adź czujnik nie zosta l rozpoznany, to
rejestr ma wartość 0x0000.

Jeśli nast ↪epuje poprawny odbiór danych z kana lu, to rejestr zawiera wartość 0x01SS, gdzie
SS jest zwi ↪ekszane o 1 (modulo 256) po każdym odebranym od czujnika S300 pakiecie

danych. Rejestr można wykorzystać do automatycznego ustalenia optymalnej cz ↪estotliwości
odczytywania danych pomiarowych z kana lu (czujniki S300 przysy laj ↪a pakiety w równych

odst ↪epach czasu, choć interwa l jest różny dla różnych rodzajów czujników).

Adres Typ Opis
I:B+1 MAP16 Mapa bitowa statusu parametrów
Kolejne bity (licz ↪ac od najmniej znacz ↪acego) sygnalizuj ↪a poprawność i ważność kolejnych

parametrów przys lanych przez czujnik S300 przy l ↪aczony do kana lu. Bit ustawiony oznacza
poprawność i ważność, bit zgaszony oznacza b l ↪ad pomiaru albo brak parametru. Każdy
kana l koncentratora może odebrać i przechowywać do 8 parametrów mierzonych przez

czujnik S300.

Adres Typ Opis
I:B+2 WORD Numer fabryczny czujnika

Adres Typ Opis
I:B+4 WORD Identyfikacja czujnika
Wartość koduj ↪aca rodzaj czujnika przy l ↪aczonego do kana lu. Wartości mniejsze niż 0x1000

odpowiadaj ↪a czujnikom pos luguj ↪acym si ↪e formatem S300v1. Wartości 0x1TTT
odpowiadaj ↪a czujnikom pos luguj ↪acym si ↪e formatem S300v2.3, gdzie TTT jest

jednoznaczne z typem ramki S300v2.3. Patrz Typy czujników S300.

Adres Typ Opis
I:B+10 MAP16 Opcje dla kana lu
Opcje specyficzne dla czujnika – rejestr ma znaczenie dla niektórych rodzajów czujników

S300, wyjaśnienia: patrz Typy czujników S300.

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna 6



Koncentrator LB-473 – instrukcja użytkownika 7

Adres Typ Opis
I:B+40 FLOAT Wartość parametru 1
I:B+42 FLOAT Wartość parametru 2
I:B+44 FLOAT Wartość parametru 3
I:B+46 FLOAT Wartość parametru 4
I:B+48 FLOAT Wartość parametru 5
I:B+50 FLOAT Wartość parametru 6
I:B+52 FLOAT Wartość parametru 7
I:B+54 FLOAT Wartość parametru 8

Wartości kolejnych parametrów (pomiarów) czujnika przy ↪aczonego do kana lu. Rejestr
zawiera poprawn ↪a wartość jeśli odpowiedni bit statusu w rejestrze statusu parametrów

(adres B+1) jest ustawiony.

Typy czujników S300

Zawartość pola Typ czujnika nie musi si ↪e zgadzać z rzeczywistym rodzajem urz ↪adzenia przy l ↪aczonego
do kana lu – niektóre z formatów s ↪a wykorzystywane przez różne rodzaje czujników (np. urz ↪adzenia LB-
725, LB-705 ze standardow ↪a sond ↪a wykorzystuj ↪a format LB-710) – lista parametrów jest jednak dla tych
czujników zawsze zgodna z opisem poniżej.

Pole Wprowadzony oznacza nr wersji firmware koncentratora od której czujnik jest obs lugiwany.

W opisie podano rozdzielczości pomiarów dla parametrów i s ↪a one zgodne ze specyfikacjami odnośnych
czujników S300. Aby uzyskać informacje na temat zakresów pomiarowych należy zapoznać si ↪e z do-
kumentacj ↪a dla konkretnego czujnika, ponieważ różne ich wersje mog ↪a pracować w różnych zakresach
pomiarowych.

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0001 LB-710 1.0 1 wilgotność[%] – rozdz. 0.1

2 temperatura[�] – rozdz. 0.1

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0002 LB-715 1.0 1 wilgotność[%] – rozdz. 0.1

2 temperatura[�] – rozdz. 0.1
3 císnienie[hPa] – rozdz. 0.1

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0003 LB-716 1.1 1 císnienie[hPa]

Opcje dla kana lu:
bit 1 zawsze 0
bit 3 rozdzielczość pomiaru: 0 – 0.1 1 – 1.0

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0004 LB-716 1.1 1 císnienie[Pa]

Opcje dla kana lu:
bit 1 zawsze 1
bit 3 rozdzielczość pomiaru: 0 – 0.1 1 – 1.0

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0005 LB-746 1.1 1 kierunek[o] – rozdz. 1.0

2 pr ↪edkość[ms ] – rozdz. 0.1

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0006 LB-710T 1.1 1 nie wykorzystany

2 temperatura[�] – rozdz. 0.1
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Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0007 LB-711 1.1 1 temperatura1[�] – rozdz. 0.1

2 temperatura2[�] – rozdz. 0.1
3 temperatura3[�] – rozdz. 0.1
4 temperatura4[�] – rozdz. 0.1
5 temperatura5[�] – rozdz. 0.1
6 temperatura6[�] – rozdz. 0.1
7 temperatura7[�] – rozdz. 0.1
8 temperatura8[�] – rozdz. 0.1

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x0008 We binarne 1.3 1 stan wej́scia: 0.0 albo 1.0

2 stan wej́scia po filtracji: 0.0 albo 1.0
3 wartość filtru uśredniaj ↪acego sygna l z
wej́scia: 0.0 . . . 1.0

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x1002 LB-705 1.1 1 wilgotność[%] – rozdz. 0.1

2 temperatura[�] – rozdz. 0.01
używany w LB-705 dla sond z podwyższon ↪a rozdzielczości ↪a pomiaru temperatury do 0.01�

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x1003 LB-900 1.1 1 nat ↪eżenie promieniowania

Opcje dla kana lu:
bit 1 jednostka nat ↪eżenia: 0 – W

m2 1 – kLx
bit 3 rozdzielczość pomiaru: 0 – 0.1 1 – 1.0

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x1004 LB-920 1.1 1 císnienie[kPa] – rozdz. 0.1

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x1006 LB-472 1.1 1 temperatura[�] – rozdz. 0.01

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x1007 LB-474 1.1 1 temperatura1[�] – rozdz. 0.01

2 temperatura2[�] – rozdz. 0.01

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x1008 LB-901 1.1 1 nat ↪eżenie promieniowania1

2 nat ↪eżenie promieniowania2
Opcje dla kana lu:
bity 2. . . 0 jednostka nat ↪eżenia1: 0 – W

m2 1 – kLx 2 – µmol
sm2 3 – W

m2 (*)
bit 3 rozdzielczość pomiaru nat ↪eżenia1: 0 – 0.1 1 – 1.0
bity 6. . . 4 jednostka nat ↪eżenia2: 0 – W

m2 1 – kLx 2 – µmol
sm2 3 – W

m2 (*)
bit 7 rozdzielczość pomiaru nat ↪eżenia2: 0 – 0.1 1 – 1.0
(*) dla wartości 3 pomiar jest prowadzony dodatkowo ze 100-krotnie wi ↪eksz ↪a
rozdzielczości ↪a

Identyfikator Typ czujnika Wprowadzony Lista parametrów
0x1009 LB-520 1.1 1 temperatura[�]

Opcje dla kana lu:
bit 0 rozdzielczość pomiaru: 0 – 0.1 1 – 0.01
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