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1. Wprowadzenie

LM-220 s³u¿y do monitorowania wartoœci standardowych sygna³ów 
napiêciowych 0...10 V albo pr¹dowych 0...20 mA lub 4...20 mA. Zmierzona 
i przeskalowana wartoœæ sygna³u wyœwietlana jest na 4 cyfrowym 
wyœwietlaczu LED. 

Zakres wyœwietlanych wartoœci oraz pozycja kropki dziesiêtnej s¹ 
programowane przez u¿ytkownika. 

Monitor posiada dwa niezale¿ne wyjœcia przekaŸnikowe umo¿liwiaj¹ce 
sygnalizacjê stanów alarmowych lub realizacjê prostych funkcji 
regulacyjnych. Wartoœci progowe oraz sposób dzia³ania sygnalizacji s¹ 
konfigurowane przez u¿ytkownika. 
Jednostka wskazañ lub opis wskazañ umieszczane s¹ pod foli¹ czo³ow¹ 
monitora i mog¹ byæ zmieniane przez u¿ytkownika.

Przyrz¹d wyró¿nia siê du¿¹ dok³adnoœci¹ w ca³ym zakresie temperatur 
otoczenia. 

Wyposa¿eniem dodatkowym miernika LM-220 mo¿e byæ jeden 
z modu³ów: 

modu³ wyjœcia analogowego (LM-220-A)
modu³ zasilacza przetworników (LM-220-Z)
modu³ interfejsu szeregowego RS232 (LM-220-RS232)
modu³ interfejsu szeregowego RS485 (LM-220-RS285)
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2. Opis 

Rys. 2.1  P³yta czo³owa LM-220

A pole opisu
B wyœwietlacz
C klawisz podgl¹du/zatwierdzania
D klawisze nawigacji/edycji wartoœci
E diody sygnalizacji alarmów

2.1 Opis zacisków miernika:

Rys. 2.2 Panel tylni LM-220 - wersja podstawowa
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Rys. 2.3 Panel tylni LM-220-A

Rys. 2.4 Panel tylni LM-220-RS232

Rys. 2.5 Panel tylni LM-220-RS485
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Rys. 2.6 Panel tylni LM-220-Z

2.2 Schemat pod³¹czeñ

Zaciski 4, 5, 6 maj¹ pod³¹czenia zale¿ne od modu³u dodatkowego miernika
lub s¹ niepod³¹czone.
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3. Obs³uga miernika

Po w³¹czeniu miernika, przez ok. 1s wyœwietlana jest wersja 
oprogramowania, po czym wyœwietlane s¹ wyniki pomiarów.

Podstawowa konfiguracja miernika polega na ustawieniu rodzaju wejœcia, 
skalowanie wskazañ oraz sposobu dzia³ania alarmów.
Dostêp do poszczególnych ustawieñ odbywa siê poprzez menu 
miernika (p. 4 instrukcji).

Wejœcie do menu wymaga przytrzymania 
klawisza przez ok 2s.

Do zmiany pozycji menu s³u¿¹ klawisze

Podgl¹d wartoœci parametru wybranej pozycji menu 
nastêpuje po naciœniêciu klawisza

Z podgl¹du wartoœci mo¿na wróciæ do menu lub przejœæ do trybu 
edycji parametru:

powrót do menu  

wejœcie w tryb edycji/edycja

zatwierdzenie nowej wartoœci 

Wyjœcie z poziomu menu do trybu wyœwietlania 
mierzonego sygna³u wymaga przytrzymania 
przez ok 2s. klawisza

Przytrzymanie klawisza 
wyœwietla przez ok 1s informacjê 
o wersji oprogramowania.



3.1 Tryb edycji wartoœci parametru.

Czêœæ parametrów wyœwietlana jest w postaci tekstu lub semi-grafiki.
Zmiana ich wartoœci nastêpuje po naciœniêciu klawiszy

Zatwierdzenie wartoœci i powrót do menu nastêpuje 
po naciœniêciu klawisza:
Zmiana wartoœci parametrów "liczbowych" (np. wartoœæ progów alarmów) 
polega na zmianie i zatwierdzeniu ka¿dej cyfry edytowanej wartoœci. 
Dla u³atwienia edycji - cyfra w trakcie edycji miga. 
Po zatwierdzeniu czterech cyfr wartoœci - kolejne wciœniêcie 
klawisza spowoduje zapis ustawionej wartoœci i powrót

do  menu.

3.2 Protekcja ustawieñ.
Miernik posiada parametr 'Prot' umo¿liwiaj¹cy zabezpieczenie  

przed przypadkow¹ zmian¹ ustawieñ.

Wejœcie do menu 'Prot' wymaga przytrzymania klaw.
przez ok 2s. (z poziomu '0' menu' - patrz p.4)

By zezwoliæ na zmianê konfiguracji miernika - 
nale¿y ustawiæ parametr 'Prot' = 0.
By zabezpieczyæ miernik przed zmian¹ konfiguracji - 
nale¿y ustawiæ parametr 'Prot' = 1.
(mo¿liwe jest przegl¹danie nastaw - zablokowana jest ich zmiana)

Przejœcie z menu 'Prot' do trybu wyœwietlania 
temperatury nastêpuje po przyciœniêciu klawisza 



4. Uk³ad menu

4.1 Menu podstawowe - konfiguracja wskazañ 

wybór wejœcia

wejœcie napiêciowe 0-10V

wejœcie pr¹dowe 0-20mA

wejœcie pr¹dowe 4-20mA

typ charakterystyki

bez skalowania (wskazania w jednostkach fiz.)

charakterystyka liniowa

pozycja kropki dziesiêtnej

wskazanie do³u zakresu pom.

wskazanie góry zakresu pom.

         ...                            dodatkowe menu

ochrona ustawieñ

pe³en dostêp do ustawieñ

blokada dostêpu do ustawieñ
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4.2 Menu alarmów

rodzaj alarmu nr 1

alarm stale wy³¹czony (0)*

alarm z histerez¹ (1)*

alarm z histerez¹ (2)*

alarm okienkowy (3)*

alarm okienkowy (4)*

alarm stale w³¹czony (5)*

alarm stanu czujnika (6)*

próg 1 prze³¹czania alarmu 1

próg 2 prze³¹czania alarmu 1

rodzaj alarmu nr 2 ( jak dla alarmu 1)

próg 1 prze³¹czania alarmu 2

próg 2 prze³¹czania alarmu 2

* numer trybu pracy alarmu 
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4.3 Menu wyjœcia nalogowego (LM-220-A)

rodzaj wyjœcia: 

wyjœcie pr¹dowe 0÷20mA (0)*

wyjœcie pr¹dowe 4÷20mA (1)*

wyjœcie napiêciowe 0÷10V (2)*

wartoœæ wyjœcia dla poziomu dolnego

wartoœæ dla poziomu górnego 

* numer rodzaju wejœcia 

4.4   Menu interfejsu szeregowego (LM-220-RS232, LM-220-RS485)

adres miernika (1÷99)
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5. Konfiguracja wskazañ

Podstawow¹ funkcj¹ monitora LM220 jest wyœwietlanie przeskalowanych 
wartoœci na podstawie mierzonego sygna³u napiêciowego lub pr¹dowego.
Zakres wskazañ monitora wynosi od -1999 do 9999. 
Wskazania przeliczane s¹ wg. wybranej charakterystyki (parametr CHAr)

No skalowanie wy³¹czone
Lin charakterystyka liniowa

5.1 Charakterystyka podstawowa -  'No'
Wskazania s¹ równe wartoœci zmierzonego sygna³u, wyœwietlane w [V]
lub [mA] zale¿nie od wyboru wejœcia. 
Pozycja kropki dziesiêtnej jest sta³a.

Przyk³ad wskazañ:
sygna³ wejœciowy Ix= 10.5 [mA]
wskazanie N =10.50

sygna³ wejœciowy Ux = 2.50 [V]
wskazanie N =2.500

Wartoœci parametrów NL, NH, dP s¹ ignorowane.

0 [mA]
0 [V]

20.00 [mA]
9.999 [V]

0

2000

N
9999
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5.2 Charakterystyka liniowa - 'Lin'

Wskazania monitora (N) s¹ proporcjonalne do wartoœci mierzonego 
sygna³u:

N=(NH-NL) * Sx/FSx +NL  
gdzie: Sx sygna³ wejœciowy ([mA] lub [V])

FSx zakres pomiarowy (20mA lub 10V)
N wartoœæ wyœwietlana

W celu wpisania charakterystyki nale¿y podaæ 2 punkty:
NL i NH

gdzie:
NL  - wskazanie w dole zakresu pomiarowego
NH - wskazanie w górze zakresu pomiarowego

Pozycja kropki dziesiêtnej ustalana jest za pomoc¹ parametru 'dP'.

Przyk³ad:
Dla wejœcia pr¹dowego z zakresu 4÷20mA wskazania maj¹ 
wynosiæ 0 do 800.0. 
Ustawienia parametrów powinny byæ nastêpuj¹ce:

INP = '420A'

CHAR = 'Lin'

dP = '---.-'

NL = 0.0

NH = 800.0

dP = ---.- 4.0 20.0 [mA]
NL=0

NH=800.0
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6. Alarmy 

Monitor LM220 posiada dwa, niezale¿ne wyjœcia przekaŸnikowe, które  
mog¹ byæ wykorzystane do realizacji funkcji alarmowych lub do prostych 
funkcji regulacji ON-OFF. Stan zwarcia styków jest sygnalizowany przez 
diody AL1 i AL2. W stanie wy³¹czenia przyrz¹du styki przekaŸników s¹ 
rozwarte. 
Sposób dzia³ania przekaŸników i sygnalizacji alarmów konfigurowany jest za 
pomoc¹ parametrów AL1, P1A1, P2A1 dla wyjœcia AL1 i (AL2, P1A2, P2A2 
dla wyjœcia AL2).  Parametr AL1 (AL2) umo¿liwia wybór jednego z trybu 
pracy alarmu. Parametr P1Ax i P2Ax ustalaj¹ wartoœci progowe dla których 
zachodzi prze³¹czanie przekaŸników  (odpowiednio do wybranego trybu 
pracy).  
Wartoœæ P1Ax powinna byc mniejsza od  P2Ax - w przeciwnym razie 
wyjœcie alarmu ustawiane jest w tryb ON !
Tryby pracy alarmów przedstawione s¹ poni¿ej:

Rys. 6.  Tryby pracy alarmów (na przyk³adzie alarmu 1).

alarm wy³¹czony

alarm z histerez¹ 1

alarm z histerez¹ 2

alarm okienkowy 1

alarm okienkowy 1

alarm w³¹czony

P2A1

P1A1

czas

czas

czas

czas

czas

czas

czas
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6.1 Sygnalizacja stanu alarmowego sygna³u.

Monitor LM-220 posiada mo¿liwoœæ sygnalizacji stanu alarmowego 

sygna³u wejœciowego. Pojawienie siê stanu alarmowego mo¿e byæ 

spowodowane np. uszkodzeniem czujnika w przetworniku pomiarowym.

Wykrywanie alarmu na wejœciu analogowym przedstawia tabela:

W celu w³¹czenia alarmu wejœcia analogowego nale¿y jeden z alarmów

miernika (AL1 lub AL2) ustawiæ w tryb 'NE'.

wskazanie dla alarmu dolnego:

wskazanie dla alarmu górnego:

sygna³ wejœciowy 4÷20mA 0÷20mA 0÷10V
zakres liniowy 3.8÷20.5 mA 0÷20.5 mA 0÷10.25V
alarm dolny <3.8 mA brak brak
alarm górny >20.5 mA >20.5 mA >10.25V
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7. Modu³ dodatkowe

7.1 Modu³  interfejsu szeregowego.

7.1.1 Pod³¹czenie interfejsu RS232 (LM-220-RS232)

7.1.2 Pod³¹czenie interfejsu RS485 (LM-220-RS485)

Rezystory koñcowe 120W nale¿y montowaæ tylko na pocz¹tku i koñcu 
magistrali.

Zalecany kabel : ekranowana skrêtka 24AWG o Z >100W.
W przypadku kable ekranowanego - ekran nale¿y jednostronnie uziemiæ.
Mo¿na stosowaæ kable Ethernetowe kategorii  5 STP (kable okreœlone 
norm¹ EIA 568). Maksymalna d³ugoœæ magistrali na takich kablach wynosi 
600m.

LM-220-RS232 4 5 6

PC- z³¹cze DB9 3 2 5

PC- z³¹cze DB25 2 3 7

RxD TxD GND

LM-220
A B C

SLAVE 2
A B C

SLAVE n
A B C

R
S

48
5

M
A

S
TE

R
A

   
B

 C

120W 120W
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7.1.3 Komunikacja z miernikiem  

Aktualna wartoœæ mierzonego sygna³u wysy³ana jest w opowiedzi na 
polecenie:

znak koñca komunikatu
zapytanie o wskazanie
adres miernika (parametr 'Addr' miernika)

np. dla ustawieñ fabrycznych miernika - zapytanie powinno mieæ postaæ:
( postaæ hexadecymalna: 30 31 58 3f 0d )

Postaæ odpowiedzi:
±xxxx.x<cr><lf>

znaki koñcz¹ce komunikat
czêœæ dziesiêtna liczby 
kropka dziesiêtna (jeœli parametr DP=1,2 lub 3)
czêœæ ca³kowita liczby
znak liczby

np. +0234.5<cr><lf>

aax?<cr>

01x?<cr>

7.1.4 Pozosta³e polecenia obs³ugiwane przez miernik LM220-RS:
typ miernika
wersja oprogramowania
opis polecen i rejestrów miernika 
odczyt rejestru rr

? opis dla rejestru rr
 zapis wartoœci nnnn do rejestru rr:

    R01 rodzaj wejœcia
0 0-20mA
1 4-20mA
2 0-10V

aa!

aa#

aa?

aaRrr

aaRrr

aaRrr:nnnn



    R02 charakterystyka
0 bez skalowania
1 skalowanie liniowe

    R03 precyzja wskazañ

    R04 skalowanie - dól zakresu:
liczba calkowita -1999...9999 

    R05 skalowanie - góra zakresu:
liczba calkowita -1999...9999 

    R06 tryb alarmu AL1

    R07 próg dolny alarmu AL1:
liczba calkowita -1999...9999 

    R08 próg górny alarmu AL1
liczba calkowita -1999...9999 

-1999...9999
(pozycja kropki ustalana parametrem R03)

-1999...9999
(pozycja kropki ustalana parametrem R03)

: 
0-pe en dost p, tylko podgl d

dziesietnej: 
44='.', 46=','

0 liczba calkowita
1 jedno miejsce po przecinku
2 dwa miejsca po przecinku
3 trzy miejsca po przecinku

0÷6 (patrz numery trybu alarmu)

:
   

    R09 tryb alarmu AL2:
0÷6 (patrz numery trybu alarmu)

    R10 próg dolny alarmu AL2: 
liczba calkowita 

    R11 próg górny alarmu AL2: 
liczba calkowita 

    R19 protekcja ustawien
³ ê ¹

    R20 kodowanie kropki 
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8. Dane techniczne

Sygna³ wejœciowy 0÷20mA; 0÷10V
B³¹d podstawowy (wejœcie, wyjœcie) ±0,1% 
Dryft temperaturowy < 0,005% / °C   
Czas odpowiedzi < 1s
Obci¹¿alnoœæ wyjœcia przekaŸnikowego 5A/250V AC
Zasilanie 80÷250 VAC/VDC 3VA 
Temperatura pracy To 0 ...+50°C
Wilgotnoœæ < 80% bez kondensacji
Wymiary  (wys. x szer. x g³êb.) 48 x 96 x 103 mm
Ciê¿ar ok. 200 g
Wymiary okna do zabudowy 44 x 91 mm
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8.2 Modu³ interfejsu szeregowego - dane techniczne.

8.3 Modu³ zasilacza przetworników - dane techniczne.

Zasilanie przetworników 24V DC
Ograniczenie pr¹dowe typ.30mA

szybkoœæ transmisji 2400 b/s
format danych 8bit danych,1bit stopu
kontrola parzystoœci brak
adres miernika (parametr 'Addr') 0÷99

rodzaj wyjœcia 4÷20mA 0÷20mA 0÷10V
zakres u¿ytkowy 4.0÷20mA 0÷20mA 0÷10V
zakres liniowy 3.8÷21mA 0÷21mA 0÷10.5V
alarm dolny 3.55mA 0.0mA 0.0V
alarm górny 22.0mA 22.0mA 11.0V
obci¹¿alnoœæ < 1k Ohm < 1kOhm >50kOhm

8.1 Modu³ wyjœæ analogowych - dane techniczne. 

Separacja galwaniczna od wejœæ pomiarowych > 500V DC
B³¹d podstawowy (T =23°C) < 0,15% pe³nego zakresuO

B³¹d temperaturowy wyjœcia < 0,005%/°C



9. Ustawienia fabryczne

Ochrona ustawieñ wy³¹czona PROT = 0
Wejœcie pomiarowe: pr¹dowe 4-20mA INP = '420A'
Skalowanie charakterystyki brak CHAr = No
Alarm AL1 wy³¹czony AL 1 = '     '
Alarm AL2 wy³¹czony AL 2 = '     '

10. Zawartoœæ opakowania

miernik LM-220
2 elementy mocuj¹ce
instrukcja obs³ugi wraz z kart¹ gwarancyjn¹
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11. Warunki gwarancji   
 

A. Zg³aszanie reklamacji
1. Reklamacje nale¿y zg³osiæ na piœmie (np. telefaksem).

2. CZAKI THERMO–PRODUCT w trybie natychmiastowym odpowie na pismo reklamacyjne, 
okreœlaj¹c formê za³atwienia  reklamacji: dostawa w zamian sprawnego urz¹dzenia, przyjazd 
serwisanta lub przesy³ka niesprawnego urz¹dzenia do punktu napraw.

B. Warunki gwarancji

1. CZAKI THERMO–PRODUCT zapewnia serwis gwarancyjny produkowanego sprzêtu bez 
wzglêdu na miejsce zakupu.

2. Gwarancji udziela siê na okres 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y.

3. Wady i uszkodzenia sprzêtu niezawinione przez u¿ytkownika, ujawnione w okresie gwarancji 
bêd¹ bezp³atnie usuwane w   terminie do 14 dni od zg³oszenia reklamacji.

4. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy.

5. U¿ytkownikowi przys³uguje prawo wymiany sprzêtu na nowy lub zwrotu gotówki w 
przypadku:

   - je¿eli w okresie gwarancji iloœæ napraw sprzêtu przekroczy liczbê 3, a w sprzêcie nadal 
wystêpuj¹ wady uniemo¿liwiaj¹ce  prawid³ow¹ eksploatacjê,

   - je¿eli punkt napraw nie dokona naprawy w ci¹gu 21 dni lub wystawi oœwiadczenie o braku 
mo¿liwoœci dokonania naprawy

6. Pojêcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje:

   - mechanicznych uszkodzeñ sprzêtu i wywo³anych nimi wad,

   - uszkodzeñ i wad wynik³ych na skutek niew³aœciwego lub niezgodnego z zaleceniami 
u¿ytkowania, przechowywania i   konserwacji, samowolnych napraw i przeróbek 
konstrukcyjnych.

7. W sprawach nie uregulowanych maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego
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