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1. ZASTOSOWANIE
Zestaw programatora z ³¹czem USB typu PD14 przeznaczony jest 
do programowania przetworników serii P11, P12 oraz odczytu para-
metrów zarchiwizowanych w przetwornikach P12, w œrodowiskach 
Windows 2000/NT/XP. 
Oprogramowanie zastosowane w PD14 (Programator PD11)  
umo¿liwia:
  zmianê parametrów pracy przetwornika;
  zapis, odczyt nastawionych w przetworniku parametrów  
 do pliku pod dowoln¹ nazw¹;
  dwa tryby pracy programu:
 –  tryb programowania (tryb edycji po³¹czony z jednoczesnym  
  zapisem zmienianych parametrów do przetwornika),
 –  tryb edycji (edycja parametrów przetwornika z mo¿liwoœci¹  
  ich wydruku, odczytu b¹dŸ zapisu do pliku);
  odczyt z przetwornika parametrów procesu (minimum,   
 maksimum, wartoœci mierzonych, itp.), parametrów obliczanych  
 oraz zarejestrowanych (tylko P12);
  kasowanie wartoœci minimalnych i maksymalnych;
  zabezpieczenie has³em dostêpu do parametrów przetwornika;
  automatyczne zapamiêtanie konfiguracji programu  
 przy jego zamkniêciu.
Program programatora pracuje w systemie Windows 2000/NT/XP.

2. ZESTAW PROGRAMATORA
W sk³ad zestawu wchodz¹:
 programator PD14   1 szt;
 p³yta ze sterownikami i oprogramowaniem programator PD11  1 szt;
 przewód USB  1 szt;
 instrukcja obs³ugi   1 szt;

3. WYMAGANIA
 Windows 2000/NT/XP,
 oko³o 10 MB wolnego miejsca na dysku,
 minimum 16 MB pamiêci RAM,
 port USB.
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4. INSTALOWANIE PROGRAMATORA

4.1. Monta¿ programatora
Programator jest urz¹dzeniem przenoœnym, zasilanym z magistrali 
USB i przetwornika. Rysunek gabarytowo monta¿owy programatora 
PD14 przedstawiono na rysunku 1.

Rys.1. Rysunek gabarytowo monta¿owy programatora PD14.
Na p³ycie czo³owej znajduj¹ siê dwie diody:
Zielona (RxD) - sygnalizuje odbieranie danych z przetwornika,
¯ó³ta (TxD)  - sygnalizuje nadawanie danych do przetwornika.

4.2. Instalacja sterowników portu COM na komputerze
Programataor PD14 wykorzystuje, licencjonowane przez firmê Future 
Technology Devices International Ltd., sterowniki FTDIBUS Driver 
oraz FTDIPORT Driver. Oprogramowanie to tworzy w systemie nowe 
urz¹dzenie USB Serial Converter i przydzielony do niego Port(Com) 
- USB Serial Port.
Instalacja w systemie Windows sterownika powoduje dodanie kolej-
nego portu szeregowego COM do listy portów obs³ugiwanych przez 
system operacyjny.
Na p³ycie CD do³¹czonej do wyrobu znajduj¹ siê katalogi ze sterow-
nikami dla nastêpuj¹cych systemów operacyjnych:
 -  WIN_XP:  Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,  
   Windows Server 2003.
 -  WIN_XP_64:  Windows Vista x64, Windows XP x64,   
   Windows Server 2003 x64.
UWAGA:
Sterowniki nie wspó³pracuj¹ z systemami Windows 98 i ME.

Do przetwornika Do portu USB komputera
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Instalacja w systemach Windows 2000, Windows XP, Windows 
Vista i Windows Server 2003.
W celu zainstalowania sterowników dla tych systemów, nale¿y  
uruchomiæ program wykonywalny z katalogu ze sterownikiem dla 
danego systemu:
 -  WIN_XP\CDM_Setup.exe  
  (dla Windows 2000, Windows XP, Windows Vista  
  i Windows Server 2003)
 -  WIN_XP_64\ CDM_x64_Setup.exe   
  (dla Windows XP x64, Windows Vista x64  
  i Windows Server 2003 x64).
Oprogramowanie to zainstaluje w systemie sterowniki dla nowych 
urz¹dzeñ i portów.
Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ konwerter, który zostanie odnaleziony i 
zidentyfikowany przez system jako USB Serial Converter, i zostanie 
przydzielony dla niego Port(Com) - USB Serial Port.

4.3. Instalacja oprogramowania programatora PD14
Programator PD14 wspó³pracuje z oprogramowaniem programa-
tora PD11. Aby zainstalowaæ program programatora pod Windows 
nale¿y:

1.  W³o¿yæ p³ytê instalacyjn¹ do napêdu CDROM
2.  Klikn¹æ na przycisk Start na pasku zadañ Windows  
 i wybraæ Uruchom... 
3.  Wpisaæ œcie¿kê dostêpu, np. e:\setup.exe
4.  Po uruchomieniu programu instalacyjnego okreœliæ œcie¿kê 
 docelow¹ np.  
 C:\Program Files\LUMEL S.A.\Programator PD11  
 oraz grupê robocz¹ np.: LUMEL S.A.
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5. OPIS PROGRAMU PD11

Program PD11 realizuje dwie funkcje pracy: 
 -  tryb edycji, w którym mo¿na edytowaæ parametry  
  wybranego przetwornika, oraz zapisywaæ i odczytywaæ  
  je z pliku,
 -  tryb programowania, realizuje to co tryb edycji  
  z mo¿liwoœci¹ bezpoœredniego zapisu zmienianych 
  parametrów do przetwornika.
Uruchomienie programu nastêpuje po klikniêciu ikony programu 
„PD11” w grupie „LUMEL S.A.”. Program po uruchomieniu pracuje 
w trybie edycji. Okno g³ówne programu pokazane jest na rys.1.

Rys.1. Okno g³ówne programu
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5.1. Pasek menu

Menu Plik udostêpnia polecenia zapisu 
parametrów przetwornika do pliku, ich 
odczytu oraz wydruku.
Zapisz parametry ... - Wyœwietla standardo-
wy dialog zapisu do pliku, umo¿liwiaj¹c zapis 

parametrów aktualnie wybranego przetwornika.
Otwórz parametry ... - Wyœwietla standardowy dialog otwarcia pliku, 

umo¿liwiaj¹c odczyt parametrów 
aktualnie wybranego przetwornika.
W przypadku gdy wybrany przetwor-
nik pracuje w trybie programowania 
standardowy dialog otwarcia pliku 
poprzedzony jest wyœwietleniem 
dialogu.
Naciœniêcie przycisku „Dalej>>” 
powoduje odczyt parametrów prze-
twornika z pliku, a nastêpnie zapis 

tych parametrów do przetwornika.
Drukuj parametry ... - Wyœwietla standardowy dialog wydruku, 
umo¿liwiaj¹c wydruk parametrów aktualnie wybranego przetwornika.

Menu Pomoc wyœwietla informacje o wersji 
programu PD11 oraz adres producenta.

Menu Jêzyk umo¿liwia wybór wersji jêzykowej 
programu. Wybrany jêzyk  oznaczany jest zna-
kiem . 

Menu Komunikacja umo¿liwia wybór portu ko-
munikacyjnego do komunikacji z przetwornikiem. 
Wyœwietlana jest lista wszystkich portów szere-
gowych znalezionych w komputerze. Wybrany 
port jest automatycznie otwierany, konfigurowany  
i oznaczany znakiem .
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5.2. Pasek narzêdzi

Wiêkszoœæ przycisków zawartych na pasku narzêdzi jest opisana 
w Pasku menu. 

Tryb pracy programu realizuje dwie funkcje:

- tryb edycji - tryb programowania

5.3. Tryb edycji

W trybie edycji mo¿liwa jest edycja parametrów wybranego przetworni-
ka, zapis i odczyt z pliku oraz wydruk nastawionych parametrów.
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5.4. Tryb programowania

Tryb programowania realizuje te same funkcje co tryb edycji 
umo¿liwiaj¹c dodatkowo zapis 
zmienianych parametrów do 
przetwornika oraz odczyt para-
metrów procesu. Przechodz¹c  
z trybu edycji w tryb programo-
wania konieczne jest podanie 
has³a dostêpu:

W przypadku poprawnego has³a, po naciœniêciu przycisku „Dalej>>” 
wyœwietlony zostaje dialog B³¹d! Nie mo¿na odnaleŸæ Ÿród³a 
odsy³acza.. B³êdne has³o powoduje wyœwietlenie komunikatu 
b³êdu: „Niezgodnoœæ has³a z has³em w przetworniku. Spróbuj 
ponownie”.
Dialog umo¿liwia zapis parametrów do przetwornika (przycisk „Za-
pisz”), b¹dŸ ich odczyt z przetwornika (przycisk „Odczytaj”).
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5.5. Pole - w³aœciwoœci przetwornika

Tryb pracy programu -  okreœla rodzaj pracy programu
Typ pod³¹czonego  
przetwornika -  informuje o tym, który z przetworników 
  pracuje w trybie programowania
Numer przetwornika -  potrzebny w przypadku gdy u¿ytkownik 
  zapomnia³ has³a dostêpu do przetwor- 
  nika. W celu uzyskania kodu odbloko- 
  wuj¹cego nale¿y skontaktowaæ siê  
  z in¿ynierem produktu: 
  068 329 51 67 lub 068 329 52 60 
  Wyœwietlany numer przetwornika 
  zmieniany jest po ka¿dorazowym 
  odblokowaniu has³a
Wyjœcie analogowe -  rodzaj wyjœcia analogowego  
  wystêpuj¹cego w przetworniku
Wersja programu -  aktualna wersja programu przetwornika

W polu w³aœciwoœci wyœwietlane s¹  
informacje dotycz¹ce pod³¹czonego 
przetwornika.
Rys.3. W³aœciwoœci przetwornika 

Tryb pracy
programu

Typ podłączonego
przetwornika

Numer
przetwornika

Rodzaj wyjścia
analogowego

Wersja programu
w przetworniku
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5.6. Pole - parametry serwisowe
Parametry serwisowe przedstawione s¹ na rys.4. 
W polu parametry serwisowe dostêpnych jest 5 przycisków:
	 parametry fabryczne,
	 wpisz parametry  - aktywny w trybie programowania,
	 odczytaj parametry  - aktywny w trybie programowania,
	 zmieñ has³o  - aktywny w trybie programowania,
	 odblokuj has³o.

Wpis parametrów fabrycznych 
-  Naciœniêcie tego przycisku powoduje ustawienie parametrów aktualnie  
 wybranego przetwornika na wartoœci fabryczne. 
 W przypadku, gdy wybrany przetwornik pracuje w trybie programowania, 
 dokonywany jest równie¿ wpis parametrów fabrycznych do przetwornika,  
 co sygnalizowane jest komunikatem: 
 „Parametry fabryczne zosta³y zapisane”.
Wpis parametrów do przetwornika 
-  (aktywny tylko w trybie programowania) umo¿liwia zapis wszystkich nasta- 
 wionych parametrów do przetwornika.

Odczyt parametrów z przetwornika 
-  (aktywny tylko w trybie programowania) umo¿liwia odczyt wszystkich para- 
 metrów z przetwornika.

Odczyt jak i zapis parametrów 
do przetwornika sygnalizowany 
jest oknem postêpu

Rys. 4. 
Parametry serwisowe

Wpis 
parametrów 
fabrycznych

Wpis parametrów 
do przetwornika

Zmiana hasła 
w przetworniku

Odczyt parametrów z przetwornika Odblokowanie zapomnianego hasła
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Zmiana has³a w przetworniku - (aktywny tylko w trybie programo-
wania) umo¿liwia zmianê has³a w przetworniku (B³¹d! Nie mo¿na 

odnaleŸæ Ÿród³a odsy³acza.). 
W celu zmiany has³a konieczne 
jest podanie starego has³a (to 
samo, które podawane jest w 
momencie ³¹czenia siê z prze-
twornikiem), oraz podanie no-
wego has³a wraz z powtórnym 
jego potwierdzeniem.
W przypadku b³êdnie poda-

nego starego has³a wyœwietlany jest komunikat: „Niepoprawne 
stare has³o”.
W przypadku niezgodnoœci potwierdzenia nowego has³a z nowym 
has³em wyœwietlany jest komunikat: „B³êdne potwierdzenie 
has³a”.
Odblokowywanie zapomnianego has³a - umo¿liwia ustawienie 
has³a w przetworniku na wartoœæ fabryczn¹ „0”, w przypadku, gdy 
u¿ytkownik nie pamiêta aktualnie nastawionej wartoœci has³a. Aby 
odblokowaæ has³o konieczne jest fizyczne pod³¹czenie przetwornika 
do programatora. W przypadku nie spe³nienia tego warunku zaraz 
po naciœniêciu przycisku wyœwietlany jest komunikat o b³êdzie: „Brak 
komunikacji z przetwornikiem. Przetwornik nie odpowiada”. 

Przy pod³¹czonym przetwor-
niku naciœniêcie przycisku 
„Odblokuj has³o” powoduje 
wyœwietlenie dialogu odbloko-
wania has³a (B³¹d! Nie mo¿na 
odnaleŸæ Ÿród³a odsy³acza.). 
W dialogu wyœwietlany jest nu-
mer przetwornika, dla którego 
nale¿y podaæ odpowiedni kod 
odblokowuj¹cy.
W celu uzyskania kodu odblokowuj¹cego nale¿y skontaktowaæ siê 
z in¿ynierem produktu: tel.: 68 45 75 306.
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Podanie b³êdnego kodu odblokowuj¹cego powoduje wyœwietlenie 
komunikatu: „B³êdny kod odblokowuj¹cy” 
Wyzerowanie has³a powoduje zmianê numeru przetwornika oraz 
wyœwietlenie komunikatu: „Przetwornik zosta³ odblokowany.  
Aktualne has³o ma wartoœæ - 0”. Po wyzerowaniu has³a generowany 
jest nowy numer przetwornika.

Uwaga!
Kod odblokowuj¹cy jest kodem jednorazowym i nie mo¿na u¿yæ 
tego samego kodu do powtórnego wyzerowania has³a. Koniecz-
ne jest ka¿dorazowe skontaktowanie siê z producentem.

5.7. Pole - parametry przetwornika
S³u¿y ono do zmiany parametrów przetwornika, wyboru typu 

przetwornika oraz poruszania siê pomiêdzy grupami parametrów.

Rys.5. Parametry przetwornika

Parametry 
wejściowe

Parametry 
alarmów

Parametry 
wyjściowe

Parametry 
wyjściowe

Parametry 
rejestracji
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Charakterystyka
indywidualna

5.7.1. Parametry wejœciowe
Umo¿liwiaj¹ zmianê typu wielkoœci mierzonej, czasu uœredniania 
pomiarów, punktu dziesiêtnego. Dodatkowo wielkoœæ mierzona mo¿e 
byæ przeliczona o charakterystykê indywidualn¹ (w przetwornikach 
serii P12).

Rys.6. Parametry wejœciowe

5.7.2. Parametry alarmów
Parametry alarmów Alarm1 i Alarm2 s¹ identyczne i wystêpuj¹ tylko 
w przetwornikach serii P12.
Umo¿liwiaj¹ one okreœlenie typu alarmu, progu dolnego i górnego 
alarmu, czasowego opóŸnienia zadzia³ania alarmu oraz podtrzy-
mania sygnalizacji alarmu po jego ust¹pieniu. Zasada dzia³ania 
wybranego typu alarmu przedstawiona jest równie¿ wizualnie.

Rys.7. Parametry alarmów
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5.7.3. Parametry wyjœciowe
Umo¿liwiaj¹ one skonfigurowanie charakterystyki wyjœcia analo-
gowego. Mo¿liwa jest równie¿ konfiguracja parametrów interfejsu  
RS-485 lecz tylko w przetwornikach serii P12. 

5.7.4. Parametry procesu
Udostêpniaj¹ odczyt wartoœci mierzonej, minimalnej, maksymalnej 
dla sygna³u wejœciowego, odczyt aktualnego czasu w przetworniku 
oraz procentowej wartoœci wysterowania wyjœcia analogowego. 
Odczyt parametrów procesu odbywa siê przez naciœniêcie przycisku 
uaktualnij i jest mo¿liwy tylko w trybie programowania. Dodatkowo 
udostêpniona jest równie¿ mo¿liwoœæ kasowania wartoœci minimalnej 
i maksymalnej.

Rys.8. Parametry wyjœciowe

Rys.9. Parametry procesu
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5.7.5. Parametry rejestracji
S³u¿¹ do ustawiania daty i godziny rozpoczêcia rejestracji, jej 
interwa³u oraz umo¿liwiaj¹ odczyt zarejestrowanych wartoœci.

Uwaga!!!
Data rozpoczêcia rejestracji jest parametrem informacyjnym. 
Nie s³u¿y do okreœlania daty, od której ma siê zacz¹æ rejestracja 
lecz tylko informowaæ kiedy rozpoczêto rejestracjê (za wyj¹tkiem 
przetwornika P12P, gdzie data ta jest uwzglêdniana).

Rys.10. Parametry rejestracji

5.8. Status programu

Status programu zawiera informacje o trybie pracy programu, datê 
oraz godzinê systemow¹, a tak¿e wyœwietla krótkie opisy wskaza-
nych obiektów.

Wyniki
rejestracji

Tryb pracy
programuPodpowiedŸ

Data
systemowa Aktualny czas

Tryb pracy
programuPodpowiedŸ

Data
systemowa Aktualny czasPodpowiedź Tryb pracy programu Data systemowa Aktualny czas



19

6. DANE TECHNICZNE

Izolacja galwaniczna 3000 V d.c.
Znamionowe warunki u¿ytkowania:
- napiêcie zasilania pobierane z przetwornika  
 i z portu USB
- temperatura otoczenia 0...23...55oC
- temperatura przechowywania 0oC ...70oC
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza <95% (niedopuszczalna   
 kondensacja pary wodnej)
- pozycja pracy dowolna
Parametry komunikacyjne:
- prêdkoœæ transmisji 9600 bit/s
- jednostka informacyjna 8N1 (8 bitów danych,  
 bez bitu parzystoœci, 1 bit stopu)
Zapewniony stopieñ ochrony IP 20
Wymiary 43 x 51 mm
D³ugoœæ przewodu 1,5 m
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
-  odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne  
 wg PN-EN 61000-6-2;
-  emisja zak³óceñ elektromagnetycznych  
 wg PN-EN 61000-6-4;
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 L.p. Komunikat b³êdu  Przyczyna   Rozwi¹zanie 
   komunikatu

„B³¹d  
zapisu has³a”

Przetwornik nie 
mo¿e przyj¹æ has³a 
dostêpu podczas 
jego zmiany.

Wprowadzona wartoœæ licz-
bowa dla has³a dostêpu jest 
zbyt du¿a lub zbyt ma³a

„B³êdne potwier-
dzenie nowego 
has³a”

Potwierdzenie nowe-
go has³a jest inne ni¿ 
nowe has³o dostêpu

Nowe has³o dostêpu oraz 
potwierdzenie nowego 
has³a musi byæ takie same

„B³êdny kod 
odblokowuj¹cy”

Kod odblokowuj¹cy 
nie zgadza siê  
z kodem  
w przetworniku

Odczytaj w³aœciwy numer 
przetwornika, klikaj¹c na 
przycisk „Odblokuj has³o” 
oraz skontaktuj siê  
z producentem w celu 
uzyskania kodu  
odblokowuj¹cego.

Uwaga
Kodu odblokowuj¹cego 
mo¿na u¿yæ tylko raz

1.

2.

3.

7. KOMUNIKATY O B£ÊDACH

4. „Brak komunikacji 
z przetwornikiem. 
Przetwornik nie 
odpowiada”

Utracono 
komunikacjê z prze-
twornikiem

1. SprawdŸ czy przetwornik  
 jest w³¹czony do sieci  
 zasilaj¹cej oraz czy nie  
 zosta³ wyjêty przewód  
 programatora.
Uwaga
Wyjêcie i ponowne w³o¿enie 
przewodu programatora 
wymaga roz³¹czenia siê  
i ponownego przejœcia  
w tryb programowania
2. SprawdŸ czy wybrany  
 zosta³ w³aœciwy port  
 komunikacyjny
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„Nie zosta³ wybra-
ny ¿aden port  
komunikacyjny”

Porty komunikacyjne 
s¹ zamkniête

Nale¿y wybraæ port komu-
nikacyjny. Wybrany port 
komunikacyjny oznaczony 
jest znakiem .

5.

6.

7.

8.

 „Niepoprawne 
stare has³o”

Podczas zmiany 
has³a, podane 
zosta³o b³êdne has³o 
dostêpu

Stare has³o jest has³em 
dostêpu takim samym jak 
has³o w przetworniku

„Niezgodnoœæ 
has³a z has³em 
w przetworniku. 
Spróbuj ponownie”

Podane has³o oraz 
has³o w przetworniku 
s¹ ró¿ne

Nale¿y podaæ w³aœciwe 
has³o lub w przypadku gdy 
w³aœciwe has³o zosta³o 
zapomniane skontaktowaæ 
siê z producentem w 
celu uzyskania kodu 
odblokowuj¹cego

„Parametr nie 
istnieje”

Przetwornik nie 
mo¿e zapisaæ dane-
go parametru

Nale¿y siê roz³¹czyæ  
i po³¹czyæ ponownie

„Przepe³nienie 
bufora  
wejœciowego”

W buforze interfejsu 
RS-232 znajduje siê 
zbyt du¿o danych

Spróbuj siê roz³¹czyæ  
i  ponownie po³¹czyæ  
z przetwornikiem

„Takiej wartoœci 
parametru nie 
mo¿na zapisaæ”

Nie mo¿na zapisaæ 
takiej wartoœci 
liczbowej

Podana wartoœæ jest praw-
dopodobnie zbyt  
du¿a lub zbyt ma³a

8. KONSERWACJA I SERWIS

Programator PD14 nie wymagaj¹ okresowej konserwacji. W przypadku uszko-
dzenia programator nale¿y przes³aæ do naprawy do serwisu LUMEL S.A.

9.

10.

9. KOD ZAMÓWIENIA

PD14 0 - Programator PD14 ze złączem USB do urządzeń Lumelu; 
wersja polsko/angielska; raport z kontroli
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Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 140, 45 75 141, 45 75 142, 45 75 145, 45 75 146  
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

LUMEL S.A.
ul. Słubicka 4, 65-127 Zielona Góra, Poland
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

Pracownia systemów automatyki:
tel.: (68) 45 75 145, 45 75 145

Wzorcowanie:
tel.: (68) 45 75 163
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:
tel.: (68) 45 75 150, 45 75 151, 45 75 152, 45 75 153, 45 75 154, 45 75 155
fax.: (68) 32 55 650


