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ZASTOSOWANIE

Wielkogabarytowe wyœwietlacze numeryczne typu DL przeznaczone 
s¹ do wyœwietlania wartoœci mierzonej lub wartoœci zadanej poprzez 
interfejs komunikacyjny. Wyœwietlacze DL, z uwagi na zastosowanie 
wyœwietlaczy 7 segmentowych LED, s¹ przeznaczone do zastosowañ 
wewn¹trz pomieszczeñ.
Cyfry o wysokoœci 100 mm zapewniają dobry odczyt z odleg³oœci do 
40 m.
Wyœwietlacze DL znajduj¹ zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, 
w halach produkcyjnych w punktach zarz¹dzania produkcj¹ jako infor-
macja o parametrach produkcji, stanie maszyn, urz¹dzeñ itp.
Wartoœæ wyœwietlana przesy³ana jest z zewnêtrznych urz¹dzeñ 
pracuj¹cych w standardzie MODBUS, wyœwietlacz pracuje jako „ma-
ster” sieci. Podstawowe wykonanie wyœwietlacza zawiera trzy cyfry .
i jednostkê w jednym, w dwóch wierszach lub w trzech wierszach. 
Mo¿liwe jest wykonanie wyœwietlacza na życzenie klienta.

DANE TECHNICZNE

Rodzaje wyświetlaczy:
DL11 jeden wiersz z 3 cyfr + pole jednostki
DL12 dwa wiersze z 3 cyfr + pole jednostki
DL13 trzy wiersze  z 3 cyfr + pole jednostki

Wysokość cyfr 100 mm

Kolor pola odczytowego: czerwony, zielony i ¿ó³ty - mo¿liwoœæ 
kombinacji barw dla DL12 i DL13

Komunikacja:
- interfejs RS-485
- protokó³ transmisji MODBUS RTU

Reakcja na zaniki i powroty  
zasilania zachowanie danych konfigura-.
 cyjnych w wyœwietlaczu
Stopieñ ochrony obudowy IP 40

Wymiary:
DL11 482 x 196 x 41 mm
DL12 482 x 368 x 41 mm
DL13 482 x 540 x 41 mm

Warunki odniesienia i znamionowe warunki u¿ytkowania:
- temperatura pracy 0...23...55°C
- temperatura sk³adowania - 20... 75°C
- wilgotnoœæ 25... 95%
- zasilanie 85...230...253 V a.c.
- czêstotliwoœæ 45...50...60 Hz
- zewnêtrzne pole magnetyczne 0...40...400 A/m
- pozycja pracy dowolna

Normy spe³niane przez wyświetlacze:
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
- odpornoœæ na zak³ócenia wg PN-EN 61000-6-2
- emisja zak³óceñ wg PN-EN61000-6-4
- odpornoœæ na zaniki zasilania wg PN-EN 61000-6-2

Wymagania bezpieczeñstwa:
wed³ug normy PN-EN 61010-1:
- izolacja zapewniana przez obudowê: podstawowa
- izolacja miêdzy obwodami: podstawowa
- kategoria instalacji III
- stopieñ zanieczyszczenia 2 
- maksymalne napiêcie pracy wzglêdem ziemi 300 V dla obwodów 

zasilania i 50 V dla pozosta³ych obwodu. 

Rys. 1

Oznaczenia przy³¹czy do DL11, DL12, DL13:
 zasilanie 3  0,75 mm2 [L, N, PE],
 interfejs 3  0,34 mm2 [A, B, GND].

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE

Z bocznej œciany obudowy wyprowadzone s¹ przewody o d³ugoœci 1mb 
do przy³¹czenia zasilania i sygna³ów steruj¹cych wyœwietlacza.

WYŒWIETLACZE  
NUMERYCZNE
(do zastosowañ wewnêtrznych)

DL11, DL12, DL13
PKWiU 31.62.11-75.00
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SPOSÓB ZAMAWIANIAWYMIARY ZEWNÊTRZNE I MONTA¯OWE

Obudowa wyœwietlaczy wykonana jest z profili i blachy aluminio-
wej malowanej na kolor czarny. Powierzchnia przednia to szyba 
poliwêglanowa, antyrefleksyjna. Wymiary wyœwietlaczy DL11, DL12 .
i DL13 przedstawiono na rys. 2, 3 i 4.
Konstrukcja umo¿liwia mocowanie wyœwietlacza na œcianie.

Rys. 2.  Wymiary wyœwietlacza DL11.

Rys. 3. Wymiary wyœwietlacza DL12.

Rys. 4. Wymiary wyœwietlacza DL13.

WYŒWIETLACZ NUMERYCZNY DL13 - X X X XX

Kolor 1 pola wyœwietlania:
czerwony.......................................................................R
¿ó³ty...............................................................................Y
zielony...........................................................................G

Kolor 2 pola wyœwietlania:
czerwony..............................................................................R
¿ó³ty......................................................................................Y
zielony..................................................................................G

Kolor 3 pola wyœwietlania:
czerwony..................................................................................... R
¿ó³ty............................................................................................. Y
zielony......................................................................................... G

Rodzaj wykonania:
standardowe.......................................................................................00
specjalne*.......................................................................................... XX

Tablica 3

WYŒWIETLACZ NUMERYCZNY DL12 - X X XX

Kolor 1 pola wyœwietlania:
czerwony.......................................................................R
¿ó³ty...............................................................................Y
zielony...........................................................................G

Kolor 2 pola wyœwietlania:
czerwony..............................................................................R
¿ó³ty......................................................................................Y
zielony..................................................................................G

Rodzaj wykonania:
standardowe................................................................................00
specjalne*................................................................................... XX

Tablica 2

WYŒWIETLACZ NUMERYCZNY DL11 - X XX

Kolor pola wyœwietlania:
czerwony.......................................................................R
¿ó³ty...............................................................................Y
zielony...........................................................................G

Rodzaj wykonania:
standardowe........................................................................ 00
specjalne*............................................................................XX

Tablica 1

Przyk³ad kodowania:

DL13 - R Y G 00 oznacza wyœwietlacz numeryczny z³o¿ony .
z trzech wierszy. Cyfry w wierszu górnym w kolorze czerwonym, cyfry .
w wierszu œrodkowym w kolorze ¿ó³tym, cyfry w wierszu dolnym .
w kolorze zielonym. Wyœwietlacz w wykonaniu standardowym.
Istnieje mo¿liwoœæ wykonania innych wersji wyœwietlacza sk³adaj¹-
cego siê z cyfr DL zgodnie z ¿yczeniami klienta. W celu ustalenia 
szczegó³ów proszê siê kontaktowaæ z in¿ynierami produktu dzia³u 
sprzeda¿y L.Z.A.E. LUMEL S.A.

*  - numeracjê ustali producent

UWAGA: Przy zamawianiu nale¿y podaæ parametry komunikacyjne 
urz¹dzenia pomiarowego.


