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MaxMod-Ax 

16-kanałowy moduł pomiarowy sygnałów analogowych 

napięciowych -10...10 V lub prądowych 0(4)…20 mA, 

próbkowanych z częstotliwością do 1 kHz, 

z interfejsem USB oraz RS-485 (Modbus RTU) 

 

Instrukcja obsługi 

 
  

 Instrukcja aktualna od wersji: 

Oprogramowanie PC: 2.00 

Firmware: 2.00 
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Oferta firmy 

 

Pomiar temperatury i wilgotności - ROTRONIC 

sondy pomiarowe, mierniki ręczne, przetworniki, rejestratory,  pomiary meteorologiczne, kalibracja, 

systemy pomiarowe (przewodowe i bezprzewodowe), oprogramowanie, ...  

Pomiar ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, poziomu - HUBA CONTROL 

czujniki, przetworniki, presostaty mechaniczne i elektroniczne, wskaźniki cyfrowe, ...  

Pomiar aktywności wody - ROTRONIC 

sondy pomiarowe, mierniki ręczne, urządzenia laboratoryjne, ...  

Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) - ROTRONIC 

czujniki, przetworniki, wskaźniki, sygnalizatory, urządzenia z dodatkową opcją kontroli temperatury, czadu, 

… 

Siłowniki elektryczne do klap, przepustnic i zaworów - GRUNER 

standardowe, ze sprężyną powrotną, szybkie do klap i przepustnic, z zaworami, siłowniki liniowe, ...  

Automatyka do stref zagrożonych wybuchem - SCHISCHEK 

siłowniki elektryczne (ćwierć-obrotowe i liniowe), czujniki, przetworniki i wskaźniki temperatury, 

wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień; czujniki dwustanowe, separatory, ... 

Czujniki pozycjonujące – POSITAL FRABA 

enkodery inkrementalne, magnetyczne enkodery absolutne, optyczne enkodery absolutne, czujniki 

linkowe drogi (enkodery linkowe), inklinometry (pochyłomierze), akcesoria, … 
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Uwagi 

Wszystkie znaki towarowe, logotypy producentów oraz nazwy użyte w instrukcji należą do ich prawowitych właścicieli i zostały 

użyte w dokumencie jedynie w celach informacyjnych. 
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Zasady bezpieczeństwa 

 przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 

 niewłaściwa instalacja urządzenia może doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia jego użytkowników 

 przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, czy wszystkie przewody w układzie zostały podłączone prawidłowo 

 przed dokonaniem wszelkich modyfikacji przewodów należy wyłączyć napięcia zasilania  

 w celu prawidłowego działania urządzenia należy zapewnić właściwe warunki jego pracy, zgodne z danymi technicznymi 

urządzenia (między innymi napięcie zasilania, temperatura, wilgotność, …) 

 urządzenie to nie może być instalowane w strefach zagrożonych wybuchem 

Zalecenia montażowe 

Moduł został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu odpowiedniego poziomu odporności na większość zaburzeń, które mogą 

wystąpić w środowisku przemysłowym. W środowiskach o nieznanym poziomie zakłóceń zaleca się stosowanie następujących 

środków zapobiegających ewentualnemu zakłócaniu pracy urządzenia: 

 unikać prowadzenia przewodów pomiarowych (sygnałowych) w bezpośrednim sąsiedztwie i równolegle do przewodów 

energetycznych i zasilających 

 dla czujników oporowych w połączeniu 3-przewodowym stosować jednakowe przewody 

 unikać bliskości urządzeń zdalnie sterowanych, mierników elektromagnetycznych, obciążeń wysokiej mocy 

 unikać obciążeń z fazową lub grupową regulacją mocy oraz innych urządzeń wytwarzających duże zakłócenia impulsowe 

Informacja producenta 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych funkcji i zapisów w instrukcji w związku z ciągłą pracą nad 

udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników. 
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Zastosowanie 

Moduł serii MaxMod-Ax wykorzystywany jest do pomiaru sygnałów analogowych napięciowych w zakresie -10…10 V lub prądowych 

w zakresie 0(4)…20 mA. Urządzenie charakteryzuje się szesnastoma niezależnymi kanałami pomiarowymi (próbkowanymi w tej 

samej chwili), 16-bitową rozdzielczością pomiarów, możliwością konfiguracji prędkości próbkowania (maksymalnie do 1 kHz) oraz 

zmiany poziomu filtracji. Moduł posiada szereg przydatnych przy pomiarach funkcji, w tym możliwość skalowania wartości 

analogowej na wielkość fizyczną, mierzoną przez czujnik, poprzez konfigurację współczynników liniowej charakterystyki wyjścia 

czujnika. Posiada także funkcje służące do wykonywania prostych operacji matematycznych na mierzonych wartościach w trakcie 

wykonywania pomiarów.  

 

Rysunek 1. Przykładowa aplikacja z wykorzystaniem modułu MaxMod-Ax 

Uwaga: typ wejść pomiarowych (napięciowych, prądowych) należy określić w momencie złożenia zamówienia! 

MaxMod-Ax posiada również interfejs komunikacyjny USB, który pozwala na jego połączenie z komputerem PC i dedykowanym, 

darmowym oprogramowaniem serwisowym, które pozwala na konfigurację parametrów urządzenia, wizualizację wyników 

pomiarów oraz rejestrację danych pomiarowych do pliku Excel. Rysunek 1 ilustruje przykładową aplikację modułu. 
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Opis wyprowadzeń urządzenia 

Nazwa Opis 

V+, GND Złącza zasilania (GND zasilania i analogowa) 

IN 1…IN16 Złącza wejść analogowych (kanały 1…16) 

USB Złącze USB typu B 

RS 1 (A), RS 1 (B) Złącza interfejsu RS-485 

PWR Dioda sygnalizująca zasilanie 

LED 1, LED 2 Diody sygnalizujące transmisję 

RS 2 (A, B), 

IN1…3 (+,-),  

S (-, 1, 2, +) 

NC (do zastosowania w wersji specjalnej) 

Tabela 1. Opis wyprowadzeń modułu MaxMod-Ax 

 

Rysunek 2. Opis wyprowadzeń modułu MaxMod-Ax 

  

 

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do 

uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.  

Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu! 
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Właściwości urządzenia 

Parametr Wartość 

Zasilanie, pobór prądu 8…36 VDC, <50mA (bez podłączonych czujników) 

Interfejs USB Tak, darmowe oprogramowanie do konfiguracji, wizualizacji oraz rejestracji pomiarów na komputer PC) 

Interfejs RS-485 Tak, dwuprzewodowy, MODBUS RTU 

Liczba kanałów 16 kanałów pomiarowych 

Zakres pomiarowy -10...10 V, 0(4)…20mA (określane w momencie składania zamówienia) 

Rozdzielczość pomiarów 
16 bitów (dla zakresu -10…10 V) 

15 bitów (dla zakresu 0…10 V, 0(4)…20 mA) 

Częstotliwość pomiarów 
Konfigurowalna, max 1 kHz (częstotliwość >500 Hz jest dostępna max. dla 15 kanałów). 

Wszystkie kanały próbkowane w tej samej chwili. 

Funkcje matematyczne Operacje na zmierzonych wartościach 

Korekcja pomiarów Możliwość kalibracji poprzez wprowadzenie wartości współczynników COEFF oraz OFFSET 

Filtracja wartości zmierzonej Filtr ciągły (0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 próbek) 

Materiał ABS  

Wymiary 120 mm x 100 mm x 20 mm (bez złącz) 

Stopień ochrony Zapewniany przez obudowę: IP00 

Warunki pracy 0…+50  oC / 0…80 %RH (bez kondensacji pary) 

Tabela 2. Właściwości urządzenia 
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Wejścia i wyjścia 

Zasilanie 

Do zasilania urządzenia należy wykorzystać stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym w zakresie 8…36 VDC. Podłączenie 

zasilania odbywa się przy wykorzystaniu śrubowej listwy przyłączeniowej (w celu podłączenia przewodów można zdjąć górną 

pokrywę obudowy). Złącza zasilania zostały odpowiednio oznaczone na obudowie (V+ oraz GND). Rysunek 3 przedstawia ideowy 

schemat podłączenia zasilania. 

 

Rysunek 3. Ideowy schemat podłączenia zasilania do modułu 

 

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub 

zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.  

Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu! 

Interfejs USB 

Moduł posiada interfejs cyfrowy USB, który umożliwia jego pełną konfigurację z poziomu dedykowanego, darmowego 

oprogramowania serwisowego na komputer PC. Interfejs USB służy również do transmisji danych pomiarowych do komputera. W 

celu połączenia modułu z komputerem PC należy wykorzystać standardowy przewód USB (typ A-B). 
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Wejścia analogowe – prądowe 0(4)…20 mA (tylko dla wybranych modeli) 

Wybrane linie IN 1..16 (w zależności od konfiguracji urządzenia) to niezależne wejścia prądowe, umożliwiające pomiar w zakresie 

0(4)...20 mA. Urządzenie umożliwia podłączenie czujników z wyjściem prądowym 2- i 3-przewodowym. Podłączając dowolny 

czujnik z wyjściem prądowym (3-przewodowym) należy pamiętać o połączeniu masy czujnika z masą modułu.  

Przed przystąpieniem do pracy należy pamiętać o ustawieniu w urządzeniu odpowiednich współczynników umożliwiających 

przeliczanie zmierzonego sygnału analogowego na wartości wielkości mierzonych przez czujniki. 

Dodatkowo każde z wejść analogowych modułu można kalibrować przy wykorzystaniu oprogramowania serwisowego APConfig 

MaxMod PC i interfejsu USB. Rysunek 4 przedstawia ideowy schemat podłączenia dwóch czujników z wyjściem prądowym 

0(4)…20mA 2- oraz 3-przewodowym. 

  

Rysunek 4. Schemat ideowy podłączenia dwóch czujników z wyjściem prądowym (2 oraz 3-przewodowym) do modułu 

 

Niepoprawne podłączanie lub przekroczenie zalecanych parametrów podłączenia może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie 

urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.  

Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu! 
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Wejście analogowe – napięciowe -10…10 V (tylko dla wybranych modeli) 

Wybrane linie IN 1..16 (w zależności od konfiguracji urządzenia) to niezależne wejścia napięciowe, umożliwiające pomiar w zakresie 

-10...10 V. Podłączając czujnik z wyjściem napięciowym należy pamiętać o połączeniu masy czujnika z masą modułu.  

Przed przystąpieniem do pracy należy pamiętać o ustawieniu w urządzeniu odpowiednich współczynników umożliwiających 

przeliczanie zmierzonego sygnału analogowego na wartości wielkości mierzonych przez czujniki. 

Dodatkowo każde z wejść analogowych modułu można kalibrować po wcześniejszym połączeniu urządzenia z komputerem PC 

(przez port USB) i dedykowanym oprogramowaniem. Dodatkowo każde z wejść analogowych modułu można kalibrować przy 

wykorzystaniu oprogramowania serwisowego APConfig MaxMod PC i interfejsu USB. Rysunek 5 przedstawia ideowy schemat 

podłączenia przykładowego czujnika z wyjściem napięciowym (0…10 V) do modułu MaxMod-Ax. 

 

Rysunek 5. Ideowy schemat podłączenia dwóch czujników z wyjściem napięciowym do modułu 

 

Niepoprawne podłączanie lub przekroczenie zalecanych parametrów podłączenia może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie 

urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.  

Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu! 
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Oprogramowanie  

W komplecie z modułem MaxMod-Ax dostarczane jest darmowe oprogramowanie serwisowe - APConfig MaxModAx PC. Program 

ten pozwala na konfigurację parametrów modułu, odczyt aktualnych wartości (zmierzonych i obliczonych), wizualizację wyników 

w formie wskaźników i przebiegów oraz akwizycję danych do pliku Excel. 

 

Rysunek 6. Okno programu APConfig MaxModAx PC 



Ustawienia konfiguracyjne urządzenia 

 

MaxMod-Ax                                                                                                                                                                                                                   Strona 12 

Moduł pomiarowy podłącza się do komputera PC przy użyciu standardowego przewodu USB (typ A-B). Należy pamiętać, aby w 

momencie podłączania urządzenie było zasilone odpowiednim napięciem, zgodnym ze specyfikacją (urządzenie nie jest zasilane 

z USB). Podczas podłączenia urządzenia do komputera sterowniki powinny zainstalować się automatycznie. 

Oprogramowanie charakteryzuje się intuicyjnym menu w języku polskim. Poszczególne funkcje zostały podzielone na kilka 

zakładek (Wskazania ONLINE, Przebiegi, Konfiguracja urządzenia, Ustawienia programu), co znacznie ułatwia pracę z 

oprogramowaniem. 

Ustawienia konfiguracyjne urządzenia 

W tabeli numer 3 znajduje się zestawienie wszystkich parametrów, które można ustawić w urządzeniu lub w programie na komputer 

PC. Ostatnie dwie kolumny tabeli określają, który parametr może być ustawiony w programie (litera „P”), a który w urządzeniu 

(litera „M”). Parametry dotyczące urządzenia zapisywane są w jego nieulotnej pamięci. Parametry dotyczące programu zapisywane 

są do pliku konfiguracyjnego typu *.ini. 

Nazwa parametru Opis Zakres M P 

Przebiegi 

Wykres X Rozpiętość osi X wykresy, wyrażona w gg:mm:ss -  x 

Wykres Y [min/max] Rozpiętość osi Y wykresu -  x 

Konfiguracja urządzenia / Wejścia analogowe 

A01 … A16 Wartość zmierzona na kanale 1…16 (przed lub po wyskalowaniu).  

Wartość tylko do odczytu. 
- x  

Wejście MIN, 

Wejście MAX, 

Wyjście MIN, 

Wyjście MAX. 

Współczynniki służące do przeliczania wartości napięcia na wartość 

mierzoną przez czujnik (np.: temperatura, ciśnienie, droga, kąt, …).  

Parametry należy dobrać zgodnie z definicją: 

 Wejście MIN - dolny zakres wyjścia czujnika; 

 Wejście MAX - górny zakres wyjścia czujnika; 

 Wyjście MIN - dolny zakres mierzonej wartości, przypisany do 

dolnego zakresu wyjścia czujnika; 

- x  



Ustawienia konfiguracyjne urządzenia 
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 Wyjście MAX - górny zakres mierzonej wartości, przypisany do 

górnego zakresu wyjścia czujnika. 

Przykład: 

Czujnik ciśnienia z zakresem 0…100 Pa, który na wyjściu daje sygnał 

napięciowy 0…10VDC, proporcjonalny do zmierzonej temperatury 

(0VDC = 0 Pa … 10VDC = 100Pa) 

 Wejście MIN = 0 (<= 0VDC) 

 Wejście MAX = 10 (<= 10VDC) 

 Wyjście MIN = 0 (<= 0 Pa) 

 Wyjście MAX = 100 (<=  100Pa) 

Współczynnik COEFF Współczynnik, przez który zostanie pomnożony wynik. Wzór: 

WYNIK = ADCx * COEFF + OFFSET 
 x  

Współczynnik OFFSET Współczynnik, który zostanie dodany do wyniku. Wzór: 

WYNIK = ADCx * COEFF + OFFSET 
- x  

Kalibracja Funkcja kalibracji wejść analogowych modułu. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia kalibracji wejść analogowych 

modułu. W tym celu należy na wybrane wejście analogowe urządzenia 

podać napięcie o znanej wartości. Tą samą wartość należy wpisać jako 

wartość odniesienia i zatwierdzić.  

W efekcie w oknie programu zostanie wyświetlona zadana wartość, a 

układ zostanie automatycznie skalibrowany.  

- x  

Nazwa (program PC) Nazwa pomiaru, odpowiednio dla wejść 1…16 – wyświetlana przy 

wskazaniach oraz w legendzie wykresu. 
  x 

Jednostka pomiaru 

(Program PC) 

Jednostka, w jakiej wyrażona jest wartość zmierzona, odpowiednio dla 

kanałów 1..8 – wyświetlana przy wskazaniach i w legendzie wykresu. 
  x 

Kolor wykresu Indywidulany kolor dla każdego z kanałów pomiarowych 1…16.   x 

Kolor wskazania (czcionka) Indywidulany kolor dla każdego z kanałów pomiarowych 1…16.   x 

Kolor wskazania (tło) Indywidulany kolor dla każdego z kanałów pomiarowych 1…16.   x 

Konfiguracja urządzenia / Pozostałe 

Filtr Poziom filtracji, wyrażony w liczbie próbek 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 x  

Odstęp pomiędzy pomiarami..  Czas pomiędzy pomiarami [ms] 1 … 1000 (skok 1) x  

Adres MODBUS Adres MODBUS RTU 1..64 (skok 1) x  



Protokół komunikacyjny 
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Prędkość MODBUS [bps] Prędkość RS485 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 x  

Ustawienia programu 

Wielkość czcionki Wielkość czcionki w zakładce WSKAZANIA -  x 

Margines Margines dla czcionki w zakładce WSKAZANIA -  x 

Kropka dziesiętna 

(WSKAZANIA / 

KONFIGURACJA) 

Położenie kropki dziesiętnej na wskaźnikach wartości (rozdzielczość 

wyświetlanych wartości). 0…5 (skok 1)  x 

Dzielenie pliku z pomiarami Zasada tworzenia nowego pliku -  x 

Rozdzielenie danych w pliku Znak rozdzielający dane w pliku -  x 

Separator dziesiętny (Plik + 

Wskazania) 

Separator dziesiętny 
-  x 

Wartości w znacznikach Dodatkowe znaczniki danych zapisywane do pliku -  x 

Automatycznie rozpocznij… Opcja umożliwia automatyczne rozpoczęcie zapisu danych do pliku w 

momencie uruchomienia oprogramowania. 
-  x 

Zapisz przebiegi Opcja zapisu automatycznego zapisu danych do pliku (obraz 

zapisywany do *.bmp wraz z zamknięciem pliku) 
-   

Aktywne pomiary Opcja umożliwia zapis do pliku jedynie wybranych parametrów. -  x 

Tabela 3. Zestawienie wszystkich parametrów urządzenia 

Protokół komunikacyjny 

Przetwornik został wyposażony w interfejs RS-485, który pozwala na komunikację w protokole MODBUS RTU. 

 

Połączenia urządzeń w sieć najlepiej dokonać przy użyciu dwuprzewodowej skrętki, w miarę możliwości ekranowanej.  

Przy komunikacji na większe odległości zaleca się zastosowanie możliwie niskich prędkości transmisji.  

Należy również pamiętać o instalacji terminatorów (rezystorów 120…240 Ohm) między liniami A i B, na początku i końcu sieci RS-485. 

Parametry transmisji  

Komunikacja z urządzeniem odbywa z następującymi parametrami transmisji: 



Protokół komunikacyjny 
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Prędkość transmisji:  konfigurowana (9600, 19200, 38400, 57600, 115200) 

Bity danych:   8 

Bity stopu:   1 

Parzystość:  brak 

Kontrola transmisji:  brak 

Adres MODBUS: konfigurowany z poziomu menu urządzenia (1…64)  

Ramka komunikacyjna 

Komunikacja z urządzeniem w protokole MODBUS RTU odbywa się na zasadzie „pytanie-odpowiedź”. Sterownik 

nadrzędny inicjalizuje ramkę dla zapisu lub odczytu danych, a urządzenie odsyła odpowiedź z parametrem lub 

potwierdzeniem zapisu parametru. Poniżej przedstawiona została struktura ramki komunikacyjnej dla protokołu 

MODBUS RTU.  

ADR FUNC DAT1 DAT2 … DATn CRC16 

ADR - (jeden bajt – 8 bitów)  - adres urządzenia 

FUNC - (jeden bajt – 8 bitów)  - funkcja MODBUS 

DAT1..n - (n bajtów – 8*n bitów) - dane do zapisu bądź odczytane 

CRC16 - (2 bajty – 16 bitów)  - suma kontrolna 
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Funkcje MODBUS 

W urządzeniu zaimplementowano następujące funkcje odczytu i zapisu danych. Zostały one zestawione w tabeli 

numer 4. Oprócz standardowych funkcji MODBUS RTU w urządzeniu zostały zaimplementowane dodatkowe funkcje, 

pozwalające między innymi na reset programowy, przywrócenie ustawień fabrycznych, odczyt nazwy i wersji 

urządzenia. 

Adres funkcji Opis 

0x01HEX   Odczyt  pojedynczego bitu (wyjście przekaźnikowe) 

0x03HEX   Odczyt n rejestrów wewnętrznych (parametry konfiguracyjne) 

0x04HEX   Odczyt n rejestrów wejściowych (dane pomiarowe oraz rejestr statusu) 

0x05HEX Zapis pojedynczego bitu (wyjście przekaźnikowe) 

0x06HEX   Zapis pojedynczego rejestru (16 bitów) 

0x10HEX   Zapis n rejestrów (16*n bitów) 

0x60HEX   Reset urządzenia 

0x61HEX   Przywrócenie ustawień fabrycznych 

0x62HEX   Odczyt nazwy i wersji urządzenia 

Tabela 4. Zestawienie funkcji MODBUS RTU 

Zestawienie rejestrów MODBUS RTU 

W tabeli 5 znajduje się zestawienie wszystkich rejestrów dostępnych dla użytkownika poprzez protokół MODBUS 

RTU. Dla każdego rejestru określono adres, rozmiar, zakres oraz które funkcje umożliwiają jego zapis lub odczyt. 

 

 

 

Dla urządzeń (np. wybrane sterowniki PLC, panele HMI, ….) gdzie numeracja rejestrów rozpoczyna się od wartości 1 (nie od 0, jak zostało 

przedstawione w tabeli) należy pamiętać o uwzględnieniu tego offsetu, zwiększając adres każdego rejestru o 1. 



Protokół komunikacyjny 

 

MaxMod-Ax                                                                                                                                                                                                                   Strona 17 

Adres rejestru Opis 
Funkcja 

odczytu 

Funkcja 

zapisu 

Typ 

danych 

Zakres parametru 

Uwagi 

0DEC - 1DEC Rejestr statusu. 0x04HEX - DWORD - 

2DEC - 3DEC Wartość z wejścia analogowego 1. 0x04HEX - REAL - 

4DEC - 5DEC Wartość z wejścia analogowego 2. 0x04HEX - REAL - 

6DEC - 7DEC Wartość z wejścia analogowego 3. 0x04HEX - REAL - 

8DEC - 9DEC Wartość z wejścia analogowego 4. 0x04HEX - REAL - 

10DEC - 11DEC Wartość z wejścia analogowego 5. 0x04HEX - REAL - 

12DEC - 13DEC Wartość z wejścia analogowego 6. 0x04HEX - REAL - 

14DEC - 15DEC Wartość z wejścia analogowego 7. 0x04HEX - REAL - 

16DEC - 17DEC Wartość z wejścia analogowego 8. 0x04HEX - REAL - 

18DEC -19DEC Wartość z wejścia analogowego 9. 0x04HEX - REAL - 

20DEC - 21DEC Wartość z wejścia analogowego 10. 0x04HEX - REAL - 

22DEC - 23DEC Wartość z wejścia analogowego 11. 0x04HEX - REAL - 

24DEC - 25DEC Wartość z wejścia analogowego 12. 0x04HEX - REAL - 

26DEC - 27DEC Wartość z wejścia analogowego 13. 0x04HEX - REAL - 

28DEC - 29DEC Wartość z wejścia analogowego 14. 0x04HEX - REAL - 

30DEC - 31DEC Wartość z wejścia analogowego 15. 0x04HEX - REAL - 

32DEC - 33DEC Wartość z wejścia analogowego 16. 0x04HEX - REAL - 

      

42DEC - 43DEC Liczba wysłanych ramek komunikacyjnych przez 

RS485. 

0x04HEX - DWORD - 

44DEC - 45DEC Liczba odebranych ramek komunikacyjnych przez 

RS485. 

0x04HEX - DWORD - 

Tabela 5. Zestawie rejestrów urządzenia 
 

 

Typy zmiennych z tabeli:   

BIT -  1 bit - zakres 0 lub 1 

WORD - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli 

DWORD - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli 

REAL - wartość 32 bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem - zakres: -3.4e38 do 3.4e38 
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Zestaw 

Standardowy zestaw MaxMod-Ax zawiera: 

moduł pomiarowy w obudowie 1 szt. 

Akcesoria 

AZ12-xx-WT Zasilacz sieciowy 230VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, wtyczkowy  

AZ24-xx-DIN  Zasilacz sieciowy 230VAC, napięcie wyjściowe 24 VDC, montaż na szynę DIN 

… Inne akcesoria na zapytanie 

Modyfikacje na zamówienie 

Oferujemy dostosowanie urządzenia do indywidulanych potrzeb aplikacji. Modyfikacja taka może obejmować część mechaniczną 

(specjalne złącza, zmiana obudowy …), część elektroniczną (zmiana standardu wejść, zmiana napięcia zasilania, zmiana interfejsu 

komunikacyjnego, …) i/lub część funkcjonalną (dodatkowe algorytmy, funkcje matematyczne, …). 

Oferujemy także możliwość modyfikacji oprogramowania dedykowanego do urządzenia lub przygotowania nowego 

oprogramowania, spełniającego tylko określone zadania aplikacji. 
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Notatki własne  
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Kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP Automatyka S.C. 

tel.: +48 67 357 10 80 

fax: +48 67 357 10 83 

email: biuro@apautomatyka.pl 

http: www.apautomatyka.pl  

 


