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WYŒWIETLACZ 
CYFROWY
TYPU DNL2 i DNL3

INSTRUKCJA OBS£UGI
SZYBKI START

1. ZESTAW REGULATORA

2. BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA

W zakresie bezpieczeñstwa u¿ytkowania wyœwietlacz odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 61010-1.

Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa:
· Instalacji i pod³¹czeñ wyœwietlacza powinien dokonaæ wykwalifikowany 
    personel. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wszystkie dostêpne wymogi ochrony.
· Przed w³¹czeniem zasilania nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ 
 pod³¹czeñ elektrycznych.
· Nie montowaæ wyœwietlacza na zewn¹trz budynków.
· Wyœwietlacz musi byæ u¿ytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
· Zdjêcie obudowy wyœwietlacza w trakcie trwania umowy gwarancyjnej 
    powoduje jej uniewa¿nienie.
· W instalacji budynku powinien byæ wy³¹cznik lub wy³¹cznik auto-
 matyczny, umieszczony w pobli¿u urz¹dzenia, ³atwo dostêpny dla 
 operatora i odpowiednio oznakowany.

1. ZESTAW WYŒWIETLACZA

3. SPOSÓB MOCOWANIA

Rys.2. Pod³¹czenia wyœwietlacza. 

4. SCHEMATY PO£¥CZEÑ

2. BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA

Rys.1 Wygl¹d i wymiary wyœwietlacza DNL jedno i dwuwierszowego.

1. wyœwietlacz cyfrowy DNL .................. 1 szt.
2. uchwyty mocuj¹ce ............................. 2 szt.
3. skrócona instrukcja obs³ugi .............. 1 szt.
4. karta gwarancyjna ............................. 1 szt.1
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Wykonanie
 jednowierszowe

Wykonanie 
dwuwierszowe

DNL2 [mm] DNL3 [mm] DNL2 [mm] DNL3 [mm]

A 931 1091 931 1091
B 905 1065 905 1065
C 868 1027 868 1027
D 328 414 609 781
E 281 367 562 734

Tabela 1

7. ROZPOCZÊCIE PRACY5. URUCHOMIENIE WYŒWIETLACZA

Po uruchomieniu wyœwietlacz DNL wykona test wyœwietlaczy i poinformuje
o parametrach transmisji interfejsu do programowania. Na rysunku 3 
przedstawiono przyk³adowe wyœwietlenie parametrów transmisji. 

Adres interfejsu numer 1
- interfejs do programowania
Adres: 125

Tryb pracy interfejsu numer 1:
0: RTU 8N1
1: RTU 8N2
2: RTU 8E1
3: RTU 8O1

Prêdkoœæ transmisji interfejsu nr 1 [b/s]:
0 - 2400; 1 - 4800; 2 - 9600; 3 - 14400;
4 - 19200; 5 - 28800; 6 - 38400; 7 - 57600;
8 - 76800; 9 - 115200

Rys.3. Wyœwietlenie parametrów transmisji.



Stopieñ ochrony zapewniany 
przez obudowê wg PN-EN 60529: IP40, IP10 od strony zacisków

Warunki odniesienia i znamionowe warunki pracy:
- temperatura pracy: -20..23..50 °C
- temperatura sk³adowania: -25..75 °C
- wilgotnoœæ: 25..95 %
- zasilanie: 100..240 V a.c.
- czêstotliwoœæ zasilania: 50..60 Hz
- pozycja pracy: dowolna
- zewnêtrzne pole magnetyczne 0...40...400 A/m.

NORMY SPE£NIANE PRZEZ WYŒWIETLACZ:
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
- odpornoœæ na zak³ócenia wg PN-EN 61000-6-2
- emisja zak³óceñ wg PN-EN 61000-6-4
- odpornoœæ na zaniki zasilania wg PN-EN 61000-6-2.

Wymagania bezpieczeñstwa wg 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 obwodów
- wysokoœæ n.p.m.   <2000 m.

9. KOD WYKONAÑ

Tabela 3
Wyœwietlacz cyfrowy DNL -  X X XX X XX XX  X  X

Wysokoœæ cyfr:
230 mm (9’’)  2
305 mm (12’’)  3
Kolor pierwszego wiersza:
czerwony R
¿ó³ty Y
Jednostka pierwszego wiersza:
brak 00
wg tabeli 4 XX
Kolor drugiego wiersza
brak wiersza 0
czerowny R
¿ó³ty Y
Jednostka drugiego wiersza:
brak 00
wg tabeli 4 XX
Wykonanie:
standardowe 00
pierwszy wiersz z wej. 4...20 mA i wyj. +15 V 01
specjalne* XX
Wersja jêzykowa:
polska P
angielska E
inna* X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagañ 0
z atestami kontroli technicznej 1
wg uzgodnieñ z klientem* X

* po uzgodnieniu z producentem

Kod Jednostka
00 brak
01 %
02 oC
03 szt.
04 imp.
05 kg
06 m/s
07 szt./h
08 m3

09 obr
XX na zamówienie

Przyk³ad zamówienia:

kod: DNL-2-Y-01-0-00-00-P-0 oznacza: oznacza wyœwietlacz
z jednym wierszem koloru ¿ó³tego, jednostk¹ %, w wykonaniu 
standardowym, polska wersja jêzykowa, bez dodatkowych wymagañ.

Tabela 4

8. DANE TECHNICZNE

Wymiary wyœwietlacza:   (patrz rys. 1.)
      
  
Waga wyœwietlacza:      
  DNL2 jednowierszowy     5,4 kg 
  DNL2 dwuwierszowy     10,8 kg
  DNL3 jednowierszowy     7,6 kg
  DNL3 dwuwierszowy     15,2 kg

Zegar czasu rzeczywistego:  ± 3s/dobê,
  podtrzymanie zegara do 7 dni

Pole odczytowe:   DNL2 - 4 cyfry o wysokoœci 
  230 mm (9”)
  DNL3 - 4 cyfry o wysokoœci 
  305 mm (12”)

Pobór mocy:  < 55 VA

Komunikacja:
 2 x RS485 separowane galwanicznie
 Protokó³ transmisji: MODBUS RTU.
 Obs³ugiwane funkcje:
 - Interfejs do programowania: 03, 06, 16, 17,
 - Interfejs obiektowy: 03, 04.
 Format danych: 8n1, 8n2, 8e1, 8o1.
 Prêdkoœæ transmisji [kb/s]: 2.4, 4.8,   
 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2.
 Maksymalny czas do rozpoczêcia   
 odpowiedzi: <400 ms.
Reakcja na zaniki 
i powroty zasilania: zachowanie danych konfiguracyjnych

7. ZANIM ZOSTANIE ZG£OSZONA AWARIA

Problem Rozwi¹zanie

Pole wyœwietlacza jest 
puste (brak wyœwietlania)

Nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ wykonanych 
pod³¹czeñ.

Wartoœæ do wyœwietlenia pochodzi z urz¹-
dzenia z którym nie ma komunikacji. Urz¹-
dzenia nie odpowiada w sposób poprawny, 
albo jest źle skonfigurowana komunikacja 
z urz¹dzeniem. Komunikat pojawia siê w 
przypadku, gdy 5 kolejnych prób odczyta-
nia wartoœci zakoñczy³o siê b³êdem. Nale¿y 
sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ urz¹-
dzeñ dodatkowych oraz sprawdziæ wpro-
wadzone nastawy.

Wartoœæ jest mniejsza od zaprogramowa-
nej wartoœci minimalnej lub jest zbyt ma³a 
do wyœwietlenia (zbyt du¿a liczba znaków 
i wartoœæ nie mieœci siê na polu wyœwietla-
cza). Nale¿y sprawdziæ konfiguracjê wy-
œwietlania: numer wyœwietlanego rejestru, 
format, wartoœæ minimaln¹ i maksymaln¹ 
oraz wspó³czynniki przeskalowuj¹ce war-
toœæ wyœwietlan¹.

Wartoœæ jest wiêksza od zaprogramowanej 
wartoœci maksymalnej lub jest zbyt du¿a 
do wyœwietlenia (zbyt du¿a liczba znaków 
i wartoœæ nie mieœci siê na polu wyœwietla-
cza). Nale¿y sprawdziæ konfiguracjê wy-
œwietlania: numer wyœwietlanego rejestru, 
format, wartoœæ minimaln¹ i maksymaln¹ 
oraz wspó³czynniki przeskalowuj¹ce war-
toœæ wyœwietlan¹.

Na wyœwietlaczu wyko-
nywany jest ci¹gle test 
wyœwietlaczy

Zbyt niskie napiêcie zasilania. Nale¿y 
sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ. Je¿eli 
pod³¹czenia wykonane s¹ w sposób po-
prawny, a napiêcie jest zgodne z danymi 
technicznymi nale¿y wy³¹czyæ wyœwie-
tlacz i skontaktowaæ siê z dzia³em serwisu
LUMEL S.A.

Tabela 2

Konfiguracjê wyœwietlacza mo¿na wykonaæ za pomoc¹ bezp³atnego 
programu LPCon dostêpnego na stronie www.lumel.com.pl 
Domyœlnie wyœwietlacz jest skonfigurowany na nastêpuj¹ce parametry 
transmisji:
  Adres: 1;
  Prêdkoœæ transmisji: 9600 bitów/sekundê;
  Tryb transmisji: RTU 8n2;

Przes³anie konfiguracji 
przez interfejs RS 485 

5. KONFIGURACJA WYŒWIETLACZA NOTATKI

NOTATKI

D
N

L2
-0
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