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1.  WYMAGANIA PODSTAWOWE,  
     BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

W zakresie bezpieczeństwa użytkowania regulator odpowiada  
wymaganiom normy PN-EN 61010-1.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:
l montażu i instalacji połączeń elektrycznych powinna dokonać osoba 
    z uprawnieniami do montażu urządzeń elektrycznych,
l przed załączeniem regulatora należy sprawdzić poprawność połączeń,
l przed zdjęciem obudowy regulatora należy wyłączyć jego zasilanie  
 i odłączyć obwody pomiarowe,
l zdjęcie obudowy regulatora w trakcie trwania umowy gwarancyjnej  
 powoduje jej unieważnienie,
l Urządzenie jest przeznaczone do instalowania i używania w prze- 
 mysłowych elektromagnetycznych warunkach środowiskowych,
l w instalacji budynku powinien być wyłącznik lub wyłącznik auto- 
 matyczny, umieszczony w pobliżu urządzenia, łatwo dostępny dla  
 operatora i odpowiednio oznakowany.

2. MONTAŻ

2.1. Instalowanie regulatora
 Przymocować regulator do tablicy czterema uchwytami  
śrubowymi wg rys. 1. Otwór w tablicy powinien mieć wymiary  
92,5+0,6 x 92,5+0,6 mm. Grubość materiału, z ktorego wykonano tablicę, 
nie może przekraczać 6 mm.
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Rys. 1. Mocowanie regulatora

Rys. 2. Wymiary regulatora

Wymiary regulatora przedstawiono na rys. 2.

2.2. Podłączenia elektryczne
Patrz str. 26. 
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3. ROZPOCZĘCIE PRACY
 Po załączeniu zasilania regulator wyświetla logo a następnie 
przechodzi do trybu normalnej pracy.

4. URUChOMIENIE REGUlATORA

4.1. Pasek informacyjny
	 Na	 pasku	 informacyjnym	 pokazany	 jest	 stan	 wyjść,	 wejść	
binarnych	oraz	 zegar	 czasu	 rzeczywistego.	Gdy	wyjścia	oraz	wejścia	
binarne	 są	 aktywne	 są	wyświetlone	 kolorem	czarnym,	 nieaktywne	 są	
wyświetlone	 kolorem	 jasnoszarym.	 Stan	 wyjść,	 wejść	 binarnym	 oraz	 
zegar	może	być	ukryty.

Rys. 4. Pasek informacyjny
data

czas
stan	wyjść

stan	wejść
binarnych

stan 
archiwizacji

Rys. 4. Pasek informacyjny
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4.2. Oznaczenia przycisków
 Przyciski	 regulatora	w	 zależności	 od	miejsca	 obsługi	mogą	
pełnić	różną	funkcje.	Opis	funkcji	jest	w	pasku	na	dole	ekranu.	Jeżeli	nie	
ma	opisu	oznacza	to,	że	przycisk	w	danym	momencie	jest	nieaktywny.	
Na	rysunku	5	pokazane	jest	przykładowe	oznaczenie	przycisków.

Funkcja
przycisku 1

Funkcja
przycisku 2

Funkcja
przycisku 3

Funkcja
przycisku 4

Funkcja
przycisku 5

Funkcja
przycisku 6

Rys. 5. Przykładowe oznaczenie przycisków

4.3. Tryb edycji
Zmiana wartości w polu edycyjnym.
 W	celu	zmieny	wartości	w	polu	edycyjnym	(np.	wartości	za-
danej)	należy	nacisnąć	przycisk	Edycja	,	zostanie	wtedy	podświetlone	
pierwsze	pole	z	 listy	na	żółto.	Następnie	przyciskami	 	 ,	 	 ,	

	,	 	należy	wybrać	pole	edycyjne	do	zmiany.	Po	naciśnięciu	
przycisku	Zmień	,	przyciskami	 ,	 	zmienia	się	pozycję	cyfry	
a przyciskami ,	 	zwiększa	 lub	zmniejsza	wartość	bieżącej	
cyfry.	Po	dokonaniu	zmiany	należy	ją	zaakceptować	przyciskiem	OK	lub	
anulować	przyciskiem		Anuluj	.

 

zaznaczone 
pole 

Przycisk		Zmień
Rys. 6. Zmiana 
wartości w polu 

edycyjnym
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Użycie pola typu przycisk.
 W	celu	użycia	pola	tego	typu	(np.	start/	stop	regulacji)	należy	
nacisnąć	przycisk	Edycja	,	zostanie	wtedy	podświetlone	pierwsze	pole 
z	 listy	na	żółto.	Następnie	przyciskami	 ,	 	 ,	 	 ,	   
należy	wybrać	pole	typu	przycisk.	Po	naciśnięciu	przycisku	Akcja	zosta-
nie	wykonana	funkcja	odpowiednia	do	określonego	przycisku.

Przycisk		OK

Rys. 7. Użycie pola typu przycisk
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4.4. Menu kontekstowe
	 Po	naciśnięciu	przycisku		KontstM		dostępne	jest	menu	kon-
tekstowe.	Pozwala	ono	na	szybkie	wywołanie	danej	funkcji.

Rys. 8. Menu kontekstowe

5. KONfIGURACjA REGUlATORA

5.1.	Hasło	dostępu	do	menu
W	celu	przejścia	do	konfiguracji	 regulatora,	należy	z	poziomu	widoku	
ekranów	wybrać	przycisk		Menu	.	Pojawi	się	okno	wyboru	użytkownika	
oraz	hasła	dostępu.	Przy	pierwszym	uruchomieniu	 istnieje	 tylko	użyt-
kownik [Admin],	oraz	nie	ma	ustawionego	hasła.	Możliwe	jest	ustawie-
nie	 czterech	 użytkowników	 o	 różnych	 prawach	 dostępu.	 Użytkownik	
[Admin]	ma	wszystkie	prawa,	dla	innych	użytkowników	można	je	odpo-
wiednio	ustawić.	Prawa	ustawiane	dla	użytkownika	wybiera	się	menu	 
Bezpieczeństwo	g Użytkownik	g Poziom. [Poziom 0]	pozwala	na	
zmianę	 wszystkich	 parametrów	 wraz	 z	 podmenu	 [Bezpieczeństwo],	
[Poziom 1]	pozwala	na	zmianę	wszystkich	parametrów	z	wyłączeniem	
podmenu [Bezpieczeństwo],	 [Poziom 2]	pozwala	na	zmianę	wartości	
zadanych,	bieżącego	programu	oraz	czasu	i	daty.
W	 przypadku,	 gdy	 użytkownik	 zapomni	 hasła	 dostępu,	 istnieje	
możliwość	 jego	 wykasowania.	 Należy	 w	 tym	 przypadku	 przy	 wy-
łączonym	 zasilaniu	 regulatora,	 przytrzymując	 wciśnięte	 dwa	 środ-
kowe	 przyciski,	 włączyć	 zasilanie	 i	 poczekać	 na	 wyświetlenie	 ko-
munikatu	 o	 przywróconych	 nastawach	 fabrycznych	 regulatora. 
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Przycisk

Przycisk 
	OK

Przycisk 
	OK

Menu

Przycisk

Przycisk 
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5.2. Matryca programowania

Rys. 9. Matryca programowania
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6.  DANE TEChNICZNE
Wejście 1 i 2
Sygnały	wejściowe	oraz	zakresy	pomiarowe														Tablica	1

Typ czujnika Norma Zakres

B
łą

d 
po

ds
ta

-
w

ow
y

Pt100
PN-EN 

60751:2009

-200...850 °C -328...1562 °f 0,2%

Pt500 -200...850 °C -328...1562 °f 0,2%

Pt1000 -200...850 °C -328...1562 °f 0,2%

Ni100 -60...180 °C -76...356 °f 0,2%

Ni1000 -60...150 °C -76...302 °f 0,2%

Cu100 -50...180 °C -58...356 °f 0,2%

fe-CuNi (j)

PN-EN 
60584-
1:1997

-100...1200 °C -148...2192 °f 0,3%

Cu-CuNi (T) -100...400 °C -148...752 °f 0,3%

NiCr-NiAl (K) -100...1372 °C -148...2501,6 °f 0,3%

PtRh10-Pt (S) 0...1767 °C 32...3212,6 °f 0,5%

PtRh13-Pt (R) 0...1767 °C 32...3212,6 °f 0,5%

PtRh30-PtRh6 (B) 0...1767 °C 1) 32...3212,6 °f 1) 0,5%

NiCr-CuNi (E) -100...1000 °C -148...1832 °f 0,3%

NiCrSi-NiSi (N) -100...1300 °C -148...2372 °f 0,3%

chromel – kopel (l) GOST R 
8.585-2001

-100...800 °C -148...1472 °f 0,3%

liniowe prądowe (I) 0...20 mA 0...20 mA 0,2% ± 
1 cyfra

liniowe prądowe (I) 4...20 mA 4...20 mA 0,2% ± 
1 cyfra

liniowe napięciowe (U) 0...5 V 0...5 V 0,2% ± 
1 cyfra

liniowe napięciowe (U) 0...10 V 0...10 V 0,2% ± 
1 cyfra

1) Błąd	podstawowy	odnosi	się	do	zakresu	pomiarowego	200…1767	°C	(392...3212,6	°F)
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Błędy dodatkowe:
- od kompensacji automatycznej temperatury spoiny odniesieni   2C
-	od	kompensacji	automatycznej	rezystancji	przewodów	dla	termorezy-
storów 	0,3C
Natężenie prądu płynącego przez czujnik termorezystancyjny:    
0,22	mA
Czas pomiaru:0,25	s
Rezystancja wejściowa:	dla	wejścia	napięciowego:	100	k;  
dla	wejścia	prądowego:	10	
Wykrywanie błędu w obwodzie pomiarowym:
-	termoelement,	Pt100,	Pt1000			przekroczenie	zakresu	pomiarowego
-	010	V	powyżej	11	V
-	05	V	 	powyżej	5,5	V
-	020	mA		powyżej	22	mA
- 420	mA			poniżej	1	mA	i	powyżej	22	mA 

Wejście 3 (zależne od pola wejście 3 w kodzie wykonań)

Typ czujnika Zakres Błąd 
podstawowy

liniowe prądowe 0...20 mA 0,2% ± 1 cyfra

liniowe prądowe 4...20 mA 0,2% ± 1 cyfra

liniowe napięciowe 0...5 V 0,2% ± 1 cyfra

liniowe napięciowe 0...10 V 0,2% ± 1 cyfra

potencjometryczne 100  0...100  0,2% ± 1 cyfra

potencjometryczne 1000  0...1000  0,2% ± 1 cyfra

Czas pomiaru:	0,25	s
Rezystancja wejściowa:	dla	wejścia	napięciowego:	100	k; 
dla	wejścia	prądowego:		50	
Zakres nastaw parametrów regulatora:	tablica	1	(patrz	pełna	wersja	
instrukcji	obsługi)
Wejścia binarne 1…3		beznapięciowe
 – rezystancja zwarcia 	10	k
 – rezystancja rozwarcia  100	k

Rodzaje wyjścia 1 i 2: 
-	przekaźnikowe	beznapięciowe:		styk	zwierny,	obciążalność	2	A/230	V	a.c.
-	tranzystorowe	napięciowe:		0/5	V,	maksymalna	obciążalność	40	mA
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Rodzaje wyjść 3…6:	przekaźnikowe	beznapięciowe	-	styk	zwierny,	
obciążalność	2	A/230	V	a.c.
Rodzaje wyjść analogowych 1A i 2A: 
-	analogowe	napięciowe	 	0…10	V	przy	Robc  1 k
-	analogowe	prądowe		0…20	mA,	4…20	mA		przy	Robc 	500	
Sposób działania wyjść:	odwrotne	-	dla	grzania;	wprost	-	dla	chłodzenia
Błąd wyjść analogowych:	0,5%	zakresu
Interfejs cyfrowy RS-485:	protokół:	Modbus;	prędkość	transmisji:	
	4800,	9600,	19200,	38400,	57600,	115200	bit/s;	tryb	RTU	–	8N2,	8E1,	
8O1,	8N1;	adres:	1…247;	maksymalny	czas	odpowiedzi	500	ms
Interfejs cyfrowy Ethernet:	protokół	wymiany	danych	Modbus	TCP	slave,	
FTP serwer
Zasilanie przetworników obiektowych		24V	d.c.	5	%,	max.:	30	mA
Znamionowe warunki użytkowania: 
 – napięcie	zasilania:	85…253	V	a.c./d.c.
 – częstotliwość	napięcia	zasilania:	40…440	Hz
 – temperatura	otoczenia:	0…23…50	°C	
 – temperatura	przechowywania:		-20…+70	°C
 – wilgotność	względna	powietrza			<	85	%	(bez	kondensacji	pary	wodnej)
 – czas	wstępnego	nagrzewania:		30	min
 – położenie	pracy:	dowolne
 – rezystancja	przewodów	łączących	rezystor	termometryczny
				lub	termoelement	z	regulatorem	<	20		/	przewód
Pobór mocy <	16	VA											Masa	<	0,5	kg
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę wg	PN-EN	60529
od	strony	płyty	czołowej:		IP65;	od	strony	zacisków:	IP20
Błędy dodatkowe w znamionowych warunkach użytkowania spowodowane:
zmianą	temperatury	otoczenia			100	%	wartości	błędu	podstawowego	/10	K.
Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1
 – kategoria	instalacji:	III,
 – stopień	zanieczyszczenia:	2,
 – maksymalne	napięcie	pracy	względem	ziemi:

 – dla	obwodu	zasilania,	wyjścia:	300	V
 – dla	obwodów	wejściowych:	50	V

 – wysokość	npm		<	2000	m
Kompatybilność elektromagnetyczna
 – odporność	na	zakłócenia	elektromagnetyczne	wg	normy 
PN	EN	61000-6-2

 – emisja	zakłóceń	elektromagnetycznych	wg	normy	PN	EN	61000-6-4
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1.  BASIC REQUIREMENTS, OPERATIONAl  
     SAfETY

In the safety service scope, the controller meets to requirements of the 
EN 61010-1 standard.

Observations Concerning the Operational Safety:
l All operations concerning transport, installation, and commissioning 
  as well as maintenance, must be carried out by qualified, skilled 
  personnel, and national regulations for the prevention of accidents 
 must be observed.
l Before switching the controller on, one must check the correctness 
 of connections to the network. 
l Do not connect the controller to the network through an autotransformer. 
l The removal of the controller casing during the guarantee contract  
 period may cause its cancellation.
l The controller fulfills requirements related to electromagnetic compa- 
 tibility in the industrial environment
l When connecting the supply, one must remember that a switch 
 or a circuit-breaker should be installed in the room. This switch should  
 be located near the device, easy accessible by the operator, 
  and suitably marked as an element switching the controller off. 
l Non-authorized removal of the casing, inappropriate use, incorrect  
 installation or operation, create the risk of injury to personnel or meter  
 damage.

2. INSTAllATION

2.1. Controller Installation
 fix the controller in the panel, which the thickness should not 
exceed 15 mm, by means of four screw clamps acc. to the fig. 1.
The panel cut-out should have 92.5+0.6 x	92.5+0.6  mm. The thickness 
of	the	panel	material	cannot	exceed	6	mm.
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Fig.1 Controller fixing in the panel

Controller overall dimensions are presented on the fig. 2.

Fig. 2. Controller dimensions.

2.2. Electrical Connections
See page 26.

96 76,7
69

22

92
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3. STARTING TO WORK
 After turning a supply on, the controller displays logo and then 
moves to the normal operational mode.

4. STARTING ThE CONTROllER

4.1.	Information	bar
 Information	bar	displays	the	state	of	outputs,	binary	inputs	and	
real-time	 clock.	When	 active	 binary	 outputs	 and	 inputs	 are	 displayed 
in	 black,	 inactive	 ones	 are	 displayed	 in	 light	 grey	 color.	 State	 of	 the	
outputs,	binary	inputs	and	real-time	clock	can	be	hidden.

Rys. 4. Pasek informacyjny

date
outputs states

binary inputs
states

archivization
state

time

Fig. 4. Information bar
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4.2. Button markings
Depending	on	the	service	location,	controller	buttons	can	perform	diffe-
rent functions. Functions are described in the bar on the bottom of the 
screen.	If	the	button	lacks	description,	it	is	inactive	at	the	moment.	Fig.	
5	shows	an	example	of	the	button	marking.

Fig. 5. Buttons marking - example

Function
of button 1

Function
of button 2

Function
of button 3

Function
of button 4

Function
of button 5

Function
of button 6

Button:	Edit
Fig. 6. Changing the value 

in the edit field.

selected	field

4.3.	Edit	mode
Changing the value in the edit field.
 To	 change	 the	 value	 in	 the	 edit	 field	 (i.e.	 set	 value),	
press	 the	 	 	 Edit	 	 	 button,	 the	 first	 field	 of	 the	 list	 will	 by	 highlig-
hted	 in	 yellow.	Then	use	 the	 	 ,	 	 ,	 	 ,	  buttons 
to	 select	 the	edit	 field	 for	 change.	After	pressing	 the	Edit	 button,	use	

,	  buttons to change the number position; ,	  
increase	 or	 decrease	 the	 value	 of	 the	 selected	 number.	 The	 change	
must	be	accepted	with	the	OK	button	or	cancelled	with	the	Cancel	button.
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Button		Exec

Fig. 7. Using the button type field.

Using the button type field.

 To	 use	 such	 field	 (e.g.	 start/stop	 control),	 press 
the	 Edit	 button;	 the	 first	 item	 in	 the	 list	 will	 be	 highlighted 
in	 yellow.	 Then	 use	 the	 ,	 	 ,	 	 ,	  buttons 
to	select	the	button	type	field.	Pressing	the	Exec	button	performs	a	fun-
ction	appropriate	to	the	given	button.
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4.4.	Context	menu
 Pressing	 the	 ContxtM	 button	 displays	 the	 context	 menu. 
This	menu	allows	for	quick	access	to	a	given	feature.

Fig. 8. Context menu

5. CONTROllER CONfIGURATION

5.1. Menu access password
To	switch	 to	 the	controller	configuration	 from	the	screen	display	 level, 
choose	 the	 Menu	 button.	 Use	 selection	 and	 access	 password 
window	 will	 appear.	 On	 the	 first	 run,	 there	 is	 only	 one	 user	 [Admin] 
with	no	set	password.	 It	 is	possible	 to	create	 four	users	with	different 
access	rights.	User	[Admin]	has	all	the	rights,	and	can	set	them	for	the	
other	 users.	 User	 privileges	 are	 selected	 from	 the	menu:	 Security	g 
User	g Level.	[Level 0]	allows	for	changing	all	parameters,	including 
the [Security],	 [Level 1]	allows	 to	change	all	parameters	with	 the	ex-
ception of the [Security]	submenu,	[Level 2]	allows	for	changing	the	set	
values,	current	program,	date	and	time.
In	case	the	user	forgets	the	password,	it	is	possible	to	delete	it.	In	this	
case,	when	the	power	supply	of	the	controller	is	off,	turn	on	the	power	
while	 holding	 down	 the	 two	 central	 buttons	 and	wait	 until	 the	 display	
shows	 a	 message	 informing	 that	 the	 controller	 factory	 settings	 have	
been restored.
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Button

Button 
	OK

Button 
	OK

Menu

Button

Button
	OK
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5.2.	Programming	matrix

Fig. 9. Programming matrix
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6.  TEChNICAl DATA
Input 1 and 2
Input	signals	and	measuring	ranges										 									Table	1

Sensor type Standard Range
Intrin-

sic 
error

Pt100
EN 

60751:2009

-200...850 °C -328...1562 °f 0.2%

Pt500 -200...850 °C -328...1562 °f 0.2%

Pt1000 -200...850 °C -328...1562 °f 0.2%

Ni100 -60...180 °C -76...356 °f 0.2%

Ni1000 -60...150 °C -76...302 °f 0.2%

Cu100 -50...180 °C -58...356 °f 0.2%

fe-CuNi (j)

EN 60584-
1:1997

-100...1200 °C -148...2192 °f 0.3%

Cu-CuNi (T) -100...400 °C -148...752 °f 0.3%

NiCr-NiAl (K) -100...1372 °C -148...2501.6 °f 0.3%

PtRh10-Pt (S) 0...1767 °C 32...3212.6 °f 0.5%

PtRh13-Pt (R) 0...1767 °C 32...3212.6 °f 0.5%

PtRh30-PtRh6 (B) 0...1767 °C 1) 32...3212.6 °f 1) 0.5%

NiCr-CuNi (E) -100...1000 °C -148...1832 °f 0.3%

NiCrSi-NiSi (N) -100...1300 °C -148...2372 °f 0.3%

chromel – kopel (l) GOST R 
8.585-2001

-100...800 °C -148...1472 °f 0.3%

linear current (I) 0...20 mA 0...20 mA 0.2% ± 
1 digit

linear current  (I) 4...20 mA 4...20 mA 0.2% ± 
1 digit

linear voltage (U) 0...5 V 0...5 V 0.2% ± 
1 digit

linear voltage (U) 0...10 V 0...10 V 0.2% ± 
1 digit

1) Intrinsic	error	is	related	to	the	measuring	range	200…1767	°C	 
			(392...3212,6	°F)
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Additional errors:
- from automatic compensation reference junction temperature  2C
- from automatic resistance compensation of resistance thermometer 
wires 	0.3C
Current flowing through resistance thermometer sensor: 0.22	mA
Measurement time:	0.25	s
Input resistance:	for	voltage	input:	100	k;	for	current	input:10	
Error detection in the measurement circuit:
-	thermocouple,	Pt100,	Pt1000				measuring	range	exceeded
-	010	V						over	11	V
-	05	V	 					over	5.5	V
-	020	mA				over	22	mA
- 420	mA				over	1	mA	and	over	22	mA 

Input 3 (depends on input 3 in ordering code)
Sensor type Range Intrinsic error

linear current 0...20 mA 0.2% ± 1 digit

linear current 4...20 mA 0.2% ± 1 digit

linear voltage 0...5 V 0.2% ± 1 digit

linear voltage 0...10 V 0.2% ± 1 digit

potentiometric 100  0...100  0.2% ± 1 digit

potentiometric 1000  0...1000  0.2% ± 1 digit

Measurement time:	0.25	s
Input resistance:	for	voltage	input		100	k;	for	current	input		50	
Setting range of controller parameters:	see	Table	1	(see	full	version	
of	service	manual,	available	at	www.lumel.com.pl)
Binary inputs  1…3		voltageless:	shorting	resistance		10	k;
opening out resistance  100	k
Output 1 and 2 types:	-	relay	voltageless:	NOC	contact,	load	capacity	
2	A/230	VAC
-	voltage	transistor	0/5	V,	max	load	capacity	40	mA
Output 3…6 types:	-	relay	voltageless	NOC	contact,	load	capacity	2	A/230	VAC	
Analog output types 1A and 2A:
 – analog	voltage		0…10	V	atRload  1 k
 – analog	current			0…20	mA,	4…20	mA		at	Rload 	500	
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Way of output operation:	reverse	-	for	heating;	direct	-	for	cooling
Analog outputs error:	0.5%	of	the	range
Digital interface RS-485:	protocol	Modbus;	baud	rate	4800,	9600,	
19200,	38400,57600,	115200	bit/s;	mode	RTU	–	8N2,	8E1,	8O1,	8N1;	
address	1…247;	maximal	response	time		500	ms
Digital interface Ethernet:	protocol	Modbus	TCP	slave
Supply of object transducers:	24V	d.c.	5	%,	max.:	30	mA
Rated operating conditions: 
 – supply	voltage:	85…253	V	a.c./d.c.
 – supply	voltage	frequency:	40…440	Hz
 – ambient	temperature:		0…23…50	°C	
 – storage	temperature:		-20…+70	°C
 – relative	air	humidity	<	85	%	(no	condensation)
 – preheating	time:	30	min
 – operating position: any
 – resistance of wires connecting the resistance thermometer or
				thermocouple	with	controller		<	20		/	wire
Power input <	16	VA	
Weight	<	0.5	kg
Protection grade ensured by the housing 	acc.	to	EN	60529
 – from	the	frontal	plate	 		 IP65
 – from	the	terminal	side		 		 IP20

Additional errors in rated operating conditions caused by:
 – ambient temperature change   	100	%	intrinsic	error	value	/10	K.

Safety requirements acc. to  EN 61010-1
 – installation	category	III,
 – pollution	level		 2,
 – maximum	phase-to-earth	operating	voltage:

 – for	supply	circuit,	output		 300	V
 – for	input	circuits	 		 50	V

 – altitude	a.s.l.	 	<	2000	m
Electromagnetic compatibility:
 – noise	immunity,	acc.	to	standard		EN	61000-6-2
 – noise	emission,	acc.	to	standard		EN	61000-6-4
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SChEMATY PODłąCZEŃ 
ElECTRICAl CONNECTIONS
Regulator	ma	trzy	listwy	rozłączne	z	zaciskami	śrubowymi.	Dwie	listwy	
po	16	zacisków	umożliwiają	przyłączenie	wszystkich	sygnałów	przewo-
dem	o	przekroju	do	2,5	mm2,	a	dwie	listwy	po	10	zacisków	umożliwiają	
przyłączenie	przewodów	przewodem	o	przekroju	do	1,5	mm2.

The controller has three separate strips with screw terminals. Two strips 
with 16 terminals each allow to connect all signal sources by a wire with 
a 2.5 mm2 cross-section, and two strips with 10 terminals each allow for 
connecting by a wire with 1.5 mm2 cross-section.

RS485 RS485

Supply Out1Out2Out3Out4Out5Out6
++

In3 In2 In1

24 V
+

Out

A AB BGND GND

slave master

GNDGND In1BIn2BIn3BI2U2 I1U1

Out1AOut2A

E
th

e
rn

e
t

U
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B

S
D
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16
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Rys. 3. Widok listew podłączeniowych regulatora.
Fig. 3. Connection strips of the controller.
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POD£¥CZENIE ZASIlANIA / ConneCting the supply

do	zacisków	51,	52	należy	podłączyć	zasilanie	zgodnie	
z	kodem	wykonań 

PODłąCZENIE WEjśCIA 1 i 2 / ConneCtion of 1 and 2 input

termorezystor	Pt100	w	układzie	
3-przewodowym

termorezystor	Pt100	
w	układzie	2-przewodowym

termorezystor	Pt1000 termoelement

zasilanie/	supply

supply should be connected to the terminals 51 and 52, 
according to technical data

IN2

IN1

IN1,	IN2-	wejście	1,2	/	input 1,2         OUT1,	OUT2,...	-wyjście	1,2,.../	output	1,2,..					              

IN2

IN1

IN2

IN1

IN2

IN1

thermoresistor Pt100 in 3-wire systemthermoresistor Pt100 in 2-wire system

thermoresistor Pt1000 thermocouples
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wejście	prądowe	0/4...20 mA
 current input 0/4...20 mA voltage input 0...5/10 V

IN2

IN1

IN2

IN1

wejście	napięciowe	0...5/10	V

PODłąCZENIE WEjśCIA 3 / ConneCtion of input 3

wejście	prądowe		
0/4..20	mA

wejście	napięciowe	
0...5/10	V

wejście	
potencjometryczne

current input 0/4..20 mA voltage input  0...5/10 V potentiometric 
input

PODłąCZENIE Wyjść BINARNyCh / 
ConneCtion of the binary outputs

output 1–6 – relay
wyjście	1...6	–	przekaźnik

OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1

load

za
si
la
ni
e/
	s

up
pl

y

odbiornik/	load
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OUT2 OUT1

load

za
si
la
ni
e/
	s

up
pl

y

odbiornik/	load

output 1 and 2 – voltage 0/5 V
wyjście	1,	2	–	napięciowe	0/5	V

POD£¥CZENIE Wyjœæ ANAlOgOWyCh/ 
ConneCting the analog outputs

output 1A –  current 0/4...20 mA 
and voltage 0...10 V

output 2A – current 0/4...20 mA 
and voltage 0...10 V

OUT1A
load

loadodbiornik/	load

odbiornik/	load

OUT2A
load

loadodbiornik/	load

odbiornik/	load

wyjście	1	A	–	prądowe	0/4...20	mA	
i	napięciowe	0...10	V

wyjście	2	A	–	prądowe	0/4...20	mA
	i	napięciowe	0...10	V

POD£¥CZENIE WEjœæ BINARNyCh/ ConneCting the binary inputs

IN1B

IN2B

IN3B

IN1B,	IN2B-	wejście	binarne	1,2	/	binary input 1,2                           

volt-free binary inputs
wejścia	binarne	beznapięciowe
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POD£¥CZENIE INtERfEjSu RS-485/ 
ConneCting the rs-485 interfaCe

interfejs	RS-485	slave

15

12

16

13

14

11

B (-)

B (-)

GND

GND

A (+)

A (+)

RS-485

slave

RS-485

master

15

12

16

13

14

11

B (-)

B (-)

GND

GND

A (+)

A (+)

RS-485

slave

RS-485

master

interfejs	RS-485	master

zasilanie	przetworników	obiektowych	o	obciążalności	do	30	mA

PODłąCZENIE ZASIlANIA PRZEtWORNIKóW OBIEKtOWyCh/
ConneCting objeCt transduCers supply

interface RS-485 slaveinterface RS-485 master

supply object transducers of load up to 30 mA

PODłąCZENIE DO SIECI EthERNEt /
ethernet ConneCtion

Dla	interfejsu	Ethernet	należy	zastosować	przewód	skrętka	typu	STP	
(ekranowa)	kategorii	5	z	wtykiem	RJ-45	w	następującym	standardzie:
•	 EIA/TIA	568A	dla	obu	wtyków	przy	tzw.	połączeniu	prostym	RE92	do	
koncentratora	sieciowego	(hub)	lub	przełącznika	sieciowego	(switch),

•	 EIA/TIA	568A	dla	pierwszego	wtyku	oraz	EIA/TIA	568B	dla	drugiego	
wtyku	przy	tzw.	połączeniu	z	przeplotem	(krzyżowym)	stosowanym	
m.in.	przy	bezpośrednim	podłączeniu	regulatora	RE92	do	komputera.

For Ethernet connection use the category 5 shielded twisted-pair 
wire with RJ-45 connector, compliant to the following standards:
• EIA/TIA 568A for both connectors in strike-through connection 

(i.e. between RE92 and hub or switch),
• EIA/TIA 568A for the first connector and EIA/TIA 568B for the 

second one in the cross-over connection (i.e. when connecting 
RE92 to the computer).
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2.3.	Zalecenia	instalacyjne
W	celu	uzyskania	pełnej	odporności	regulatora	na	zakłócenia	elektromagne-
tyczne	powinno	się	przestrzegać	następujących	zasad:
 – nie	zasilać	regulatora	z	sieci	w	pobliżu	urządzeń	wytwarzających	zakłóce-
nia	impulsowe	i	nie	stosować	wspólnych	z	nimi	obwodów	uziemiających,

 – stosować	filtry	sieciowe,
 – przewody	doprowadzające	sygnał	pomiarowy	powinny	być	skręcone	pa-
rami,	a	dla	czujników	oporowych	w	połączeniu	trójprzewodowym	skręcane	
z	przewodów	o	tej	samej	długości,	przekroju	i	rezystancji	oraz	prowadzone	w	
ekranie	jw.,

 – wszystkie	 ekrany	 powinny	 być	 uziemione	 lub	 podłączone	 do	 przewodu	
ochronnego,	jednostronnie	jak	najbliżej	regulatora,

 – stosować	ogólną	zasadę,	 że	przewody	wiodące	 różne	sygnały	powinny	
być	prowadzone	w	jak	największej	odległości	od	siebie	(nie	mniej	niż	30	cm),	
a	skrzyżowanie	tych	wiązek	wykonywane	jest	pod	kątem	90o,

 – do	podłączenia	regulatora	RE92	do	sieci	Ethernet	zaleca	się	stosowanie	
skrętki:
•	 U/FTP	–	skrętka	z	każdą	parą	w	osobnym	ekranie	z	folii,
•	 F/FTP	 –	 skrętka	 z	 każdą	 parą	w	 osobnym	 ekranie	 z	 folii	 dodatkowo 
w	ekranie	z	folii,

•	 S/FTP	 (dawniej	 SFTP)	 –	 skrętka	 z	 każdą	 parą	 foliowaną	 dodatkowo 
w	ekranie	z	siatki,

•	 SF/FTP	(dawniej	S-STP)	–	skrętka	z	każdą	parą	foliowaną	dodatkowo	
w	ekranie	z	folii	i	siatki.



2.3. Recommendations for installation
To achieve full electromagnetic resistance of the controller, it is necessary to 
follow the rules described below:
 – do not supply the controller from the network in the proximity of devices 

generating high pulse noises and do not apply common earthing circuits,
 – apply network filters,
 – wires leading measuring signal should be twisted in pairs and for the re-

sistance sensors in the three-wire connection they should use twisted wi-
res of exactly the same length, cross-section and resistivity protected by 
shielding,

 – all shields should be one-side earthed or connected 
to the protection wire, the nearest possible to the controller,

 – as a rule of thumb, wires transmitting different signals should be spaced 
as far as it is possible (at least 30 cm) and should be crossed only at the 
right angle (90 degrees).

 – to connect RE92 controller to the Ethernet it is recommended to use:
• U/FTP – twisted pair cable with separate foil shielding for every pair,
• F/FTP – twisted pair cable with separate foil shielding for every pair and 

additional foil shielding for the cable,
• S/FTP (former SFTP) – twisted pair cable with separate foil shielding for 

every pair and additional mesh cable shielding,
• SF/FTP (former S-STP) – twisted pair cable with separate foil shielding 

for every pair and additional mesh and foil cable shielding.
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Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 306, 45 75 180, 45 75 260
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
Realizacja zamówień:
tel.: (68) 45 75 207, 45 75 209, 45 75 218, 45 75 341
fax.: (68) 32 55 650

LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 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 75 228, 45 75 117
Wzorcowanie:
tel.: (68) 45 75 161
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

Export department:
tel.: (+48 68) 45 75 139, 45 75 233, 45 75 321, 
                          45 75 386, 45 75 353
fax.: (+48 68) 32 54 091
e-mail: export@lumel.com.pl

Calibration & Attestation:
tel.: (68) 45 75 161
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl


