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Dziękujemy za wybór naszego produktu! 
 
Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłowa obsługę i poprawna eksploatacje opisywanego urządzenia. 
 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższą uwagą przez naszych specjalistów i służą, jako 
opis produktu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w rozumieniu prawa handlowego. Na podstawie 
przedstawionych informacji nie należy wnioskować o określonych cechach lub przydatności produktu do konkretnego 
zastosowania.  
Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości. 
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów produktów bez powiadomienia. 
 

 

 

 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń. 

 Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące znaki: 

 
 UWAGA!  

Niedostosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia  
albo utrudnić posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem. 
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1.  Zasady bezpieczeństwa i montażu 

 

Zasady bezpieczeństwa 
 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi; 

 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie przewody zostały 
podłączone prawidłowo; 

 Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia  
(np.: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu); 

 Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji przyłączeń przewodów, należy wyłączyć napięcie zasilania; 

 Zdjęcie obudowy wskaźnika w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej unieważnienie. 
 

Zalecenia montażowe 
W środowiskach o poziomie zakłóceń, które nie są znane, zaleca się stosowanie następujących środków 
zapobiegających ewentualnemu zakłócaniu pracy urządzenia: 
 

 Uziemiać lub zerować metalowe szyny, na których montowane są przyrządy;  

 Nie zasilać urządzenia z tych samych linii, co urządzenia dużej mocy bez odpowiednich filtrów sieciowych; 

 Stosować ekranowanie przewodów zasilających, czujnikowych i sygnałowych, przy czym uziemienie dla 
ekranu powinno być podłączane tylko z jednej strony, jak najbliżej urządzenia; 

 Stosować przewody komunikacyjne wyposażone w filtry w postaci koralików ferrytowych; 

 Unikać prowadzenia przewodów sterujących (sygnałowych) równolegle lub w bliskim sąsiedztwie do 
przewodów energetycznych i zasilających; 

 Unikać bliskości urządzeń generujących duży poziom zakłóceń elektromagnetycznych i/lub impulsowych 

(obciążeń wysokiej mocy, obciążeń z fazowa lub grupowa regulacja mocy). 

2. Opis urządzenia 

2.1 Przeznaczenie i właściwości 

MD150S jest programowalnym wskaźnikiem dla enkoderów z wyjściem SSI. Oprócz pozycji MD150S może określić 
także prędkość obrotową enkodera oraz przeskalować zliczoną ilość impulsów na wymaganą jednostkę (obroty, 
mm itp.). Dzięki temu wartość wskazań można dostosować do danej aplikacji (np. pomiar prędkości czy ilości 
obrotów wału, przebytej drogi itp.).  
 
MD150S oprócz wejścia SSI posiada 2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą być dowolnie skonfigurowane do 
załączania/wyłączania się przy określonych progach.  
 
Wskaźnik MD150S jest intuicyjny w obsłudze. Konfiguracja do współpracy z danym czujnikiem sprowadza się do 
podania jego rozdzielczości i parametru skalującego zliczoną ilość impulsów na wymaganą jednostkę.  
 
MD150S wyposażony został w złącze RS485 MODBUS. MODBUS-RTU pozwana na odczyt pomiarów z kilku 
liczników jednocześnie do sterownika PLC, panelu HMI czy własnej aplikacji na PC.  
 
Wskaźnik MD150S posiada obudowę z pełnego profilu aluminiowego zgodną z normą DIN43700 gwarantującą 
dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne w tym zakłócenia elektryczne. 
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Właściwości MD150S: 
 

 Odczyt pozycji enkodera z częstotliwością  1kHz 

 Możliwość współpracy z enkoderem wyposażonym w wyjście SSI (standard RS422) 

 Zasilanie 12…36V ,  

 Przeliczanie pozycji enkodera na dowolne jednostki,  

 Uwzględnienie wielokrotnego obrotu ,  

 Zmiany stanów wyjść przekaźnikowych w oparciu o ustalone progi, 

 4 tryby pracy wyjść przekaźnikowych pozwalający na zastosowanie urządzenia w aplikacjach dozujących, 
odmierzających itp. z pominięciem dodatkowych kontrolerów,  

 Przesyłanie danych do urządzenia nadrzędnego np. panelu HMI, sterownika PLC (RS485 MODBUS-RTU). 

 

Opis złącz i panelu przedniego 

Panel przedni 

 

LED1 - wskaźnik zadziałania przekaźnika PK1 

LED2 - wskaźnik zadziałania przekaźnika PK2 

ESC - zaniechanie / reset licznika (>3sek.) 

DOWN 
- następna pozycja menu / następna cyfra parametru / zmiana 
trybu wyświetlania 

UP 
- poprzednia pozycja menu / zwiększenie wartości cyfry / 
zmiana trybu wyświetlania 

ENTER - wejście do menu / zatwierdzenie wprowadzonych zmian 

Panel tylni 

 

1 D+ SSI DATA + 

2 D- SSI DATA- 

3 CLK+ SSI CLOCK+ 

4 CLK- SSI CLOCK- 

5 CSN SSI SELECT 

6 +5V Wyjście +5V dla czujnika, obciążenie max 200mA 

7 485A Sygnał A interfejsu RS485  

8 485B Sygnał B interfejsu RS485 

9,10 PK1 Styki przekaźnika PK1 (NO) 

11,12 PK2 Styki przekaźnika PK2 (NO) 

13 V+ Zasilanie 12-36VDC s 

14 GND Masa zasilania 

2.2 Zasilanie 

Licznik MD150S zasilany jest napięciem (12…36 VDC). Pobór prądu < 120mA. 
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2.3 Czujniki współpracujące  

Licznik MD150S przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy z absolutnymi enkoderami wyposażonymi w 
wyjście SSI. Zarówno zasilanymi napięciem 5V jaki 24V, z nadajnikiem linii (sygnały symetryczne) lub bez. 
Przetworniki te są oferowane w szerokim zakresie rozdzielczości, wykonaniach elektroniki, ze złączem lub kablem.  

Enkodery  SSI  

Przetworniki te przeznaczone są do pomiaru przemieszczeń kątowych, a więc zarówno do 
pomiaru kąta, ilości obrotów jak i prędkości kątowej. Z pomocą napędu pasowego, zębatki 
lub koła ciernego mogą być mierzone również przemieszczenia liniowe.  
 
Przetworniki te pozwalają na określenie pozycji bezwzględnie. Przy tym kierunek ruchu może 
być rozpoznawany dzięki algorytmowi zaimplementowanemu w urządzeniu, który porównuje 
kolejne pozycje odczytane z czujnika. 

2.4 Sygnały wejściowe – sposoby podłączeń  

MD150S jest urządzeniem odczytującym i interpretującym dane z czujników wyposażonych w wyjście SSI. 
Komunikacja urządzenia z czujnikiem może odbywać się asymetrycznie (wykorzystanie tylko sygnałów D+ oraz 
CLK+) jak i symetrycznie (wykorzystanie sygnałów + i -).  
 

 

Czujniki z sygnałami symetrycznymi (RS422) zapewnia większą odporność na zakłócenia. Można użyć 
dłuższych przewodów połączeniowych w stosunku do czujnika z wyjściami asymetrycznymi. 
 
W przypadku połączenia asymetrycznego należy użyć przewodu ekranowanego. 

 
Sposób podłączenia sygnałów zewnętrznych do licznika MD150S zależy od typu wyjścia zastosowanego czujnika. 
Poniżej przedstawione zostały przykładowe sposoby podłączeń. 
 

 
 

 

 
 

Rys. 1 Podłączenie en kodera SSI +24V z wyjściem typu RS422 
(Nadajnik linii). 

Rys. 2 Podłączenie en kodera SSI +5V z wyjściem typu TTL. 

2.5 Wskazania licznika – pozycja / cykle / prędkość 

MD150S może wyświetlać jedną z 2 wartości pomiarowych: 
 
 Pozycja 
 Prędkość – wartość poprzedzona jest znakiem U 
 
Przejścia pomiędzy kolejnymi wartościami można dokonywać poza MENU za pomocą klawiszy UP/DOWN.  
Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia domyślnych wskazań licznika po włączeniu zasilania (MENU-> 11. DISP). 
 
Pozycja = pozycja z enkodera/przelicznik (parametr DIV) + offset (parametr OFFS)  
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3. Opis menu 

3.1 Mapa MENU 

 

     000000     ->   Wyświetlanie wartości aktualnej pomiaru   

 

 
Wejście do menu 

 

 
 

 

Zmiana wyświetlanej wartości:  
 Brak znaku: Impulsy 
 Znak U: prędkość 
 Znak L: cykle 

 
(>3 sek.) Reset licznika 

impulsów i cykli 

      1.     P1            ->    Menu 

 
Następny / 

Poprzedni parametr 

 

           
Wybór parametru 

Wybór cyfry 

Zmiana wartości 

Edycja parametru 

1. P1 Nastawa sterowania przekaźnikiem  

P
rz

ek
aź

n
ik

i ± 999999 

2. P2 Nastawa sterowania przekaźnikiem  ± 999999 

3. PTIM Czas załączenia przekaźników (zależne od PMOD) 0…999999 ms 

4. PMOD Tryb pracy przekaźników mode 0 / 1 / 2 / 3  

5. DIV 
Przelicznik (dzielnik) pozycji z enkodera na wymaganą 
jednostkę 

P
o

m
ia

r 

± 9999.99 

6. OFFS Offset wartości początkowej licznika ± 999999 

7. MOD Tryb pracy enkodera   SIN / MUL 

8. RES Rozdzielczość zastosowanego czujnika 8 BIT/ 10 BIT/ 12 BIT/ 14 BIT 

9. DP Ilość miejsc dziesiętnych wyniku 0…5 

10. SPD Jednostka pomiaru prędkości  1.Sek / 2. Min /3. Hour 

11. DISP Domyślne wskazania licznika po włączeniu zasilania  PoS / SPEEd / CYCLE 

12. FIL 
Włączenie filtracji pomiaru (uśrednianie 50 ostatnich 
pomiarów) 

 F_ON/F_OFF 

13. RS1 Adres MODBUS  

R
S4

8
5

 0-99 

14. RS2 Prędkość transmisji MODBUS 
96000 / 19200 / 38400 

57600 / 115200 

15. BEP Sygnał dźwiękowy klawiszy 

P
o

zo
st

ał
e On / oFF 

16. LED Poziom jasności wyświetlacza 0-9 

17. FAC Przywrócenie nastaw fabrycznych  

18. PAS Hasło X-0000 - nieaktywne 

  

 
Wyjście z menu / 

zaniechanie 

                  
                    Zatwierdzenie / anulowanie parametru 

 

UWAGA: Pojawienie się na wyświetlaczu migającej wartości pomiarowej poprzedzonej symbolem C oznacza 
przepełnienie wartości wyniku (wynik nie mieści się na 6 pozycjach wyświetlacza). By wyświetlić starszą część 

wyniku należy wcisnąć przycisk  
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3.2 Przykład zmiany parametru 

Po poprawnym podłączeniu elementów zewnętrznych i włączeniu zasilania wskaźnik MD150S jest gotowy do 
pracy z poprzednio używanymi nastawami, a jeśli jest to pierwsze uruchomienie – z ustawieniami fabrycznymi.  

 Aby wejść w tryb programowania należy wcisnąć .Na wyświetlaczu pojawi się napis  1.  P1, jeśli hasło 

jest wyłączone lub 0000, jeśli jest aktywne. Wówczas by wejść w tryb programowania (jeśli hasło jest 

aktywne) trzeba wpisać hasło i zatwierdzić je klawiszem ; 

 Kolejne wciskanie klawisza  powoduje przejście do następnych parametrów, a klawisza  do 
poprzednich; 

 Po zatrzymaniu się na wybranym parametrze, który chcemy zmienić, wciskamy klawisz ; 

 Klawiszem  wybieramy pozycję cyfry wyświetlacza, która chcemy zmienić, a klawiszem  zmieniamy 

jej wartość. Wpisaną wartość zatwierdzamy klawiszem ; 

 Wartość parametrów jednocyfrowych wybiera się klawiszami  i ; 

 Jeśli chcemy wpisać wartość ujemną wybieramy pierwszą cyfrę (od lewej) i klawisz  wciskamy tak 
długo, aż pojawi się znak „-”; 

 Klawisz  zatwierdza wprowadzoną zmianę, a klawisz  powoduje zaniechanie zmiany lub opuszczenie 
menu. 

 

Dłuższe przytrzymanie klawisza  lub  powoduje automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie danej pozycji / 
wartości.  
 

4. Konfiguracja wskaźnika 

4.1 Rozdzielczość enkodera  

W parametrze 8.RES należy wprowadzić rozdzielczość użytego enkodera.  MD150S wspiera enkodery o 
następujących rozdzielczościach: 

 8-bit (256 pozycji / obrót) 

 10-bit (1024 pozycje / obrót) 

 12-bit (4096 pozycje / obrót) 

 14-bit (16384 pozycje / obrót) 

4.2 Tryby pracy enkodera  

Tryb pracy enkodera ustawia się w parametrze 7.MOD: 

SIN – pojedynczy obrót - tryb pozwala na pomiar kąta w zakresie jednego obrotu. 

MUL – tryb wieloobrotowy - w tym trybie w pomiarze uwzględniane są wielokrotne obroty czujnika. Pomiar 
kolejnych obrotów jest sumowany.  

4.3 Skalowanie odczytanej pozycji 

Parametr 5. DIV pozwala na przeskalowanie odczytanej pozycji z enkodera na daną jednostkę np. drogę w mm czy 
obroty w stopniach. 
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Przykładem może być konieczność wyświetlania wyniku z enkodera w stopniach. Przykładowo dla enkodera o 
rozdzielczości 12 bit (4096 pozycji), by wyświetlić pomiar w stopniach do parametru DIV należy wprowadzić 
4096/360 = 11,38. 

Pozostałe parametry mające wpływ na wyświetlaną wartość 

6. OFFS – offset wartości powodujący dodanie do wskazania stałej wartości liczbowej, 
9. DP – pozwala określić ilość miejsc dziesiętnych wyświetlanego wyniku (dla przykładu powyżej ustawienie DP na 
3 powoduje wyświetlanie tysięcznych części mm). Parametr DP wpływa także na zakres wartości wpisywanych 
parametrów 1. P1, 2. P2 oraz 6. OFFS. Jeśli DP = 0, wówczas nastawy P1, P2, OFFS będzie można zmieniać tylko w 
części całkowitej w zakresie -99999 do 999999. Gdy DP=4 powyższe parametry będzie można zmieniać w 
zakresach -99.9999 do 99.9999. 

4.4 Pomiar prędkości 

Licznik MD150S pozwala na odczyt częstotliwości zliczanych impulsów, co umożliwia np. określenie prędkości 
obrotowej lub liniowej obiektu, do którego zamontowany jest czujnik generujący impulsy. By licznik poprawnie 
wskazywał prędkość w zadanych jednostkach (np. w obr./sek., stopniach/sek.) należy odpowiednio przeskalować 
pozycję według punktu 4.3.  
 
Ponadto parametr 10.  SPD umożliwia określenie jednostek wyświetlanej prędkości w: 

1. SEH – obroty / sekundę   (czas bramkowania 0,1 sek.) 
2. nIn –  obroty / minutę     (czas bramkowania 1 sek.) 
3. HoUr – obroty / godzinę (czas bramkowania 60 sek.) 

4.5 Resetowanie pozycji  

Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza  (ESC) przez przynajmniej 3 sek. Spowoduje zresetowanie wyświetlanej 
przez licznik pozycji. Na wyświetlaczu pojawi się napis rESET. 

4.6 Wyjścia przekaźnikowe i tryby pracy  

Wskaźnik MD150S posiada 2 wyjścia przekaźnikowe PK1 i PK2, które mogą być załączane lub wyłączane w 
zależności od stanu licznika i trybu pracy. Do konfiguracji wyjść przekaźnikowych służą następujące parametry: 
 
1.  P1        - nastawa P1 
2.  P2        - nastawa P2 
3.  PTIM   - czas załączenia przekaźników (w milisekundach) 
4. PMOD - tryb pracy 
 

 

UWAGA!  
Nastawy P1 oraz P2 mogą przyjmować także wartości ujemne, ale tylko w nielicznych 
przypadkach jest to celowe (patrz -> tryby pracy) 

 
Tryb pracy PMOD określa sposób załączania/wyłączania wyjść przekaźnikowych, automatycznego resetu licznika 
przy określonej wartości i zwiększania licznika cykli. Dostępne są następujące tryby pracy: 

 Tryb 0 (nodE 0) – Absolutny w zakresie 

Aktywacja wyjść PK1 następuje kiedy pozycja znajduje się pomiędzy nastawami P1 oraz P2. Wyjście PK2 jest 
negacją wyjścia PK1. 
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 Tryb 1 (nodE 1) – Absolutny z dwoma progami 

Aktywacja wyjść PK1 oraz PK2 następuje po osiągnięciu odpowiednio wartości P1 oraz P2, które mogą być 
dodatnie bądź ujemne.  

 

 Tryb 2 (nodE 2) – Czasowy z progami 

Aktywacja wyjść PK1 następuje kiedy zostanie od dołu osiągnięta zostanie pozycja P1, wyjście zostanie aktywne 
przez czas Ptime. Aktywacja wyjść PK2 następuje kiedy zostanie od góry osiągnięta pozycja P2, wyjście zostanie 
aktywne przez czas Ptime. 

 

 Tryb 3 (nodE 3) – Absolutny sterowany prędkością  

Aktywacja wyjść PK1 oraz PK2 następuje, gdy prędkość odczytana z enkodera przekroczy wartości  nastaw P1 oraz 
P2. 
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5. Sygnalizacja błędów 

Jeśli na wyświetlaczu wskaźnika pojawia się  ------ oznacza to, że urządzenie nie może odczytać poprawnie 

pozycji z enkodera. Przyczyną może być: 

 Niepoprawna rozdzielczość enkodera (parametr 8.RES) 

 Błędne podłączenie enkodera 

 Zakłócenia połączenia enkodera z wskaźnikiem (zbyt długi przewód dla połączenia asymetrycznego, brak 

ekranowania). 

6. Blokada hasłem 

Dostęp do ustawień wskaźnika może zostać zabezpieczony za pomocą hasła (parametr 17. PAS). Dostępne są 3 
poziomy zabezpieczenia. Poziom zabezpieczenia ustawiany jest za pomocą pierwszej cyfry, natomiast 4 ostatnie 
cyfry służą do wprowadzenia hasła. 
 

0-0000  

  Hasło 4 cyfrowe (0-9999) 

  Poziom zabezpieczenia: 

0-Zabezpieczone nastawy powyżej parametru  6.  

OFFS 

1-Zabezpieczone nastawy powyżej parametru  3. 

PTIM 

2-Zabezpieczone wszystkie nastawy 

 
Jeśli wskaźnik jest zabezpieczony hasłem to po przejściu do 
zabezpieczonych nastaw na wyświetlaczu pokaże się 

wartość 0000 – należy wówczas wprowadzić ustawione 
wcześniej hasło.  
Hasło można dezaktywować przez przejście do parametru 

19. PAS i ustawienie wartości 0000.  

Poziom zabezpieczenia menu 

 

   
1. P1 
2. P2 
3. PTIM 

 
 

4. PMOD 
5. DIV 
6. OFFS 
7. IN 
8. FILT 
9. DP 
10. SPD 
11. DISP 
12. MEM 
13. CLR 
14. RS1 
15. RS2 
16. BEP 
17. LED 
18. FAC 
19. PAS 

 
 

 

7. Komunikacja RS485 Modbus 

 

7.1   Złącze RS485 (MODBUS-RTU) 

Wskaźnik MD150S wyposażony jest w interfejs RS485. Może on być wykorzystany do komunikacji ze 
sterownikiem PLC, panelem HMI bądź innym urządzeniem obsługującym protokół MODBUS-RTU. 
Domyślne parametry transmisji:  
 

 Prędkość: 38400bps, bity: 8, bit stopu: 1, parzystość: brak 
 Adres Modbus: 1  

 
Prędkość transmisji oraz adres wskaźnika MD150S w sieci MODBUS-RTU może być ustawiany za pomocą 
parametrów: 

2 

1 

0 
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14. RS1 -  ustawienie adresu MODBUS (1…99) 

15. RS2 -  ustawienie prędkości MODBUS (9600, 19200, 38400, 57600, 115200) 
 

7.2 Opis protokołu MODBUS 

Zaimplementowane funkcje MODBUS  
Nr funkcji (hex) Opis 

1 (0x01) Odczyt stanu wyjść (przekaźników) 

3 (0x03) Odczyt X rejestrów 

5 (0x05) Zapis pojedynczego bajtu 

 
Typy wykorzystywanych zmiennych 

Nazwa 
zmiennej 

Opis Rozmiar  
(bajty) 

Ilość 
zajmowanych 

rejestrów 

Zakres 

INT Liczba 2 bajtowa ze znakiem 2 1 -32768 - +32767 

DINT Liczba 4 bajtowa ze znakiem 4 2 -231 …(231-1 

REAL Liczba zmiennoprzecinkowa 4 2 1.18*10-38…3.40*1038, 0, -3.40*1038 … -
1.18*10-38 

 
Mapa rejestrów wskaźnika MD150S 

Adres Nazwa Tryb Typ zmiennej 
(Funkcja MODBUS) 

Opis 

0 -1 (*1-2) COUNTER_VAL R DINT (0x03) Pozycja czujnika uwzględniająca wartość resetu 
oraz ilość obrotów 

2 (*3) CYCLE_VAL R INT  (0x03) Odczyt wartości licznika cykli – L  

4-5 (*5-6) COUNTER _DISP R REAL (0x03) Pozycja czujnika uwzględniająca wszystkie 
obliczenia  

6-7 (*7-8) SPEED _DISP R REAL (0x03) Odczyt prędkości wskazywanej przez wyświetlacz 
– U (liczba zmiennoprzecinkowa) 

8-9(*9-10) DIV RW REAL (0x03) Przelicznik (dzielnik) pozycji z enkodera na 
wymaganą jednostkę 

10-11(*11-12) OFFSET RW REAL (0x03) 
Offset wartości początkowej licznika 

12-13(*13-14) P1 RW REAL (0x03) 
Nastawa sterowania przekaźnikiem P1 

14-15(*15-16) P2 RW REAL (0x03) 
Nastawa sterowania przekaźnikiem P2 

16-17(*17-18) PTIM RW DINT(0x03) 
Czas załączenia przekaźników (zależne od PMOD) 

18 (*19) RESOL RW INT  (0x03) Rozdzielczość zastosowanego czujnika 

20 (*21) MODE RW INT  (0x03) Tryb pracy enkodera   

22-23(*23-24) STAT R INT  (0x03) Status czujnika 1-OK. , 0 – błędna komunikacja, 
brak czujnika 

24-25(*25-26) ENC_VAL R DINT (0x03) Aktualna pozycja en kodera bez przeliczeń 

26-27(*27-28) F_ON_OFF RW INT  (0x03) Włącz wyłącz filtrację pomiaru 1-WŁ;  0-WY 

5000 (*5001) COUNTER_RESET W WORD (0x05) Reset pozycji czujnika 

5002 (*5003) PK_OUT R WORD (0x01) Odczyt stanu wyjść przekaźnikowych  
(bit 0:PK1, bit 1:PK2) 

* dla urządzeń z adresem rozpoczynającym się od wartości 1 (offset adresu +1) 
UWAGA: Liczba 4-bajtowa typu REAL lub DINT zawiera się w dwóch rejestrach. Pierwszy rejestr zawiera młodszą część liczby, drugi starszą. 
By poprawnie odczytać wartość liczby REAL lub DINT należy dwa rejestry (X, X+1), a następnie wykonać odpowiednią konwersję. 
 
Konwersja 2 rejestrów (4 bajty) na liczbę 32 bitową (REAL, DINT) 

Rejestr_X HI         
Rejestr_X LO 

<-> Bajt1 
<-> Bajt0 
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Rejestr_X+1 HI   
Rejestr_X+1 LO    

<-> Bajt3 
<-> Bajt2 

Liczba_32_bit  =  Bajt3<<24  + Bajt2<<16 +  Bajt1<<8 + Bajt0 
Lub Liczba_32_bit = Rejestr_2 + Rejestr_3<<16 

 
 
 
Przykładowe ramki komunikacyjne MODBUS 
Odczytu stanu licznika (nie przeskalowanego) - COUNTER_VAL (Funkcja: 03, Adres rejestru: 0) 

Zapytanie (MODBUS MASTER -> MD150S) Odpowiedź (MD150S -> MODBUS MASTER) 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x03 Funkcja 0x03 

Adres rejestru Hi 0x00 Ilość bajtów 0x04 

Adres rejestru Lo 0x00 Rejestr 0x02 Hi REAL  (Bajt 1) 

Ilość rejestrów Hi 0x00 Rejestr 0x02 Lo REAL  (Bajt 0) 

Ilość rejestrów Lo 0x02 Rejestr 0x03 Hi REAL  (Bajt 3) 

CRC Hi 0xC4 Rejestr 0x03 Lo REAL  (Bajt 2) 

CRC Lo 0x0B CRC Hi 8 bit 

  CRC Lo 8 bit 

 
Reset licznika - COUNTER_RESET (Funkcja: 05, Adres rejestru: 5000) 

Zapytanie (MODBUS  MASTER -> MD150S) Odpowiedź (MD150S) -> MODBUS  MASTER) 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x05 Funkcja 0x05 

Adres rejestru Hi 0x13 Adres rejestru Hi 0x13 

Adres rejestru Lo 0x88 Adres rejestru Lo 0x88 

Rejestr 0x00 Hi 0xFF Rejestr 0x00 Hi 0xFF 

Rejestr 0x00 Lo 0x00 Rejestr 0x00 Lo 0x00 

CRC 16 bitów CRC 16 bitów 
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8. Parametry techniczne 

 
Opis  Parametr 

Zasilanie 12 … 36V DC, 
Pobór prądu: 120 mA + prąd czujnika 

Wyjście zasilania czujnika  5V DC, maks. 200mA 

Interfejs czujnika  SSI,  
linie D+/D-, CLK+/CLK-: standard RS422  
linia CSN: standard TTL 

Wyjścia przekaźnikowe PK1, PK2 2 x  1A/125VAC,  2A/30VDC 

Komunikacja  RS485 MODBUS-RTU, domyślnie parametry 38400bps, 8:n:1, 

Zakres temperatur pracy 0..50o C 

Wyświetlacz 6 cyfr, wysokość 13.5 mm 

Obudowa  Wysokość: 45 mm 
Szerokość: 92 mm 
Długość: 81 mm 

Masa 200g  (300g dla wersji 230V) 

Stopień szczelności  IP40, od czoła panelu – IP65 

Hasło uniwersalne 3145 

 

 


