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DiMod-A DiMod-M 

 

Quick Start 

 
DiMod-A 

Wskaźnik programowalny DiMod-A jest dedykowany do pracy z czujnikami, które posiadają wyjście analogowe, napięciowe lub prądowe. 

Podłączone czujniki mogą być zasilane bezpośrednio ze wskaźnika (o ile napięcie zasilania czujników jest identyczne jak napięcie zasilania 

wskaźnika). DiMod-A posiada funkcję skalowania odczytanej wartości na mierzoną przez czujniki wielkość (np. mm, m, ⁰, bar, …). 

Wyświetlacz może wyświetlać naprzemiennie cztery wartości. Typowa aplikacja dla wskaźnika DiMod-A z czujnikiem ciśnienia: pomiar 

ciśnienia i załączanie sygnalizatora LED w momencie przekroczenia zadanej wartości. 

DiMod-M 

Wskaźnik programowalny DiMod-M jest dedykowany do pracy z czujnikami, które posiadają interfejs RS-485 z protokołem MODBUS RTU. 

Podłączone czujniki mogą być zasilane bezpośrednio ze wskaźnika (napięciem zbliżonym do napięcia zasilania wskaźnika lub napięciem 

5V). DiMod-M posiada funkcję skalowania odczytanej wartości na mierzoną przez czujniki wielkość (np. mm, m, ⁰, bar, …). Wyświetlacz 

może wyświetlać naprzemiennie cztery wartości. Typowa aplikacja dla wskaźnika DiMod-M z czujnikiem ciśnienia: pomiar wychylenia  

i załączanie sygnalizatora LED w momencie przekroczenia zadanej wartości. 
 

 

  Właściwości urządzenia  

 

Parametr Opis 

Zasilanie licznika 8…26 VDC - dot. wersji …-A, …-I, …-P 

11,5…26 VDC - dot. wersji …-I-A1, …-P-A1  

Zasilanie czujnika napięcie zbliżone do napięcia zasilania - dot. wersji …-A, …-P, …-P-A1 

5 VDC lub napięcie zbliżone do napięcia zasilania - dot. wersji …-I, …-I-A1 

Interfejs RS-485 (Modbus RTU) 

Wyjścia przekaźnikowe 2 (programowane) 

Dopuszczalny prąd wyjść przekaźnikowych 3 A / 30 VDC, 3 A / 250 VAC 

Wyświetlacz 6 cyfr, 7-segmentowy wyświetlacz LED, zielony 

Stopień ochrony IP54 (front), IP20 (obudowa i złącze) 
 

  



Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy techniczne lub zaniechania. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

 www.apautomatyka.pl  |  +48 67 357 10 80  |  biuro@apautomatyka.pl 
 

 

  Przyciski serwisowe 

 

 

Przycisk Nazwa Funkcja 

 

ESC/RST 

• Wyjście z funkcji Menu  

lub Zmiana parametru 

• W zależności od wybranego trybu 

Reset/Preset 

 

NEXT 2 
• Przejście do edycji kolejnego znaku 

parametru 

 

NEXT 1 
• Zmiana wyświetlanego parametru 

• Przejście do następnego parametru 

 

ENT 

• Wejście do Menu (przytrzymany przez 

ok. 5 sekund) 

• Zatwierdzanie  
  

 

  Diody LED 

 
Każdy przetwornik DiMod posiada dwie diody LED, widoczne na panelu przednim, które sygnalizują stan wyjść przekaźnikowych 

urządzenia. Opis funkcji diod: 

• LED zielona (pierwsza od lewej) - zapalona w momencie załączenia przekaźnika 1 (REL1) 

• LED zielona (druga od lewej) - zapalona w momencie załączenia przekaźnika 2 (REL2) 
 

 

  Zastosowanie 

 
  Przykładowa aplikacja z wykorzystaniem wskaźnika DiMod-A 

 

 

( 1 ) – interfejs RS-485 (Modbus RTU)  

( 2 ) – interfejs do komunikacji z urządzeniami z wyjściem analogowym (0…5 V, 0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA) 

( 3 ) – wyjście przekaźnikowe (1 / 2) On / Off (programowane) 

 
  Przykładowa aplikacja z wykorzystaniem wskaźnika DiMod-M 

 

 

( 1 ) – interfejs RS-485 (Modbus RTU)  

( 2 ) – interfejs RS-485 (Modbus RTU)  

( 3 ) – wyjście przekaźnikowe (1 / 2) On / Off (programowane) 
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DiMod-A 

  
Parametr Opis 

Liczba kanałów 2 kanały pomiarowe 

Wejście czujnika 0…10 V, 0(4)…20 mA 

Rozdzielczość 12 bitów 

Częstotliwość pomiaru Konfigurowalna, max. 100 Hz (na obu kanałach) 

Funkcje matematyczne Operacje na wartościach zmierzonych 

Filtracja pomiarów Filtr ciągły uśredniający 

Zakres pomiarowy -9999…99999 (konf. pozycja kropki dziesiętnej) 
 

  
wersja do pomiaru sygnału 0…10 V 

 

wersja do pomiaru sygnału 0(4)…20 mA 

 
 

  

Parametr Opis 

TB: I1, I2 
Niezależne wyjścia analogowe  

(Kanał 1 oraz Kanał 2) 

TB: R1A, R1B, R2A, 

R2B 

Zworki do załączenia trybu pomiaru 

sygnału 0(4)…20 mA  

(Kanał 1 oraz Kanał2) 

TB: O (V+) 
Wyjście do zasilania czujnika  

(zbliżone do napięcia zasilania V+) 

TB: V+ 
Złącze zasilania wskaźnika  

(V+ = 8…26 VDC) 

TB: GND 
Złącza zasilania wskaźnika i czujnika 

(GND) 

TB: 485 A, 485 B Złącza interfejsu RS-485 

TB: REL2 (A), REL2 (B)  Złacza wyjścia przekaźnikowego (#2) 

TB: REL1 (A), REL1 (B) Złacza wyjścia przekaźnikowego (#1) 
TB – listwa złącz 

 

 

DiMod-M 

 

Parametr Opis 

Liczba kanałów Możliwość odczytu 4 zmiennych 

Wejście czujnika RS-485 MODBUS RTU Slave 

Funkcje odczytu 
0x03 (Read Holding Registers) 

0x04 (Read Input Registers) 

Funkcje matematyczne Operacje na wartościach zmierzonych 
 

 

 

wersja DiMod-M 

 
 

  

Parametr Opis 

TB: A, B Interfejs RS-485 (dla czujników) 

TB: OUT (5V) 
Wyjście +5V do zasilania czujnika  

(max 300 mA) 

TB: OUT (V+) 
Wyjście do zasilania czujnika  

(zbliżone do napięcia zasilania V+) 

TB: V+ 
Złącze zasilania wskaźnika  

(V+ = 8…26 VDC) 

TB: GND 
Złącza zasilania wskaźnika i czujnika 

(GND) 

TB: 485 A, 485 B Złącza interfejsu RS-485 

TB: REL2 (A), REL2 (B)  Złacza wyjścia przekaźnikowego (#2) 

TB: REL1 (A), REL1 (B) Złacza wyjścia przekaźnikowego (#1) 
TB – listwa złącz 

  

 
 

 

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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  Rysunek techniczny 

 

 
 

  Zestaw 

 
  Standardowy zestaw DiMod zawiera: 

• wskaźnik 1 szt. 

• uchwyty montażowe wskaźnika 1 szt. 

• skróconą instrukcję montażu 1 szt. 

 

  Instrukcje obsługi 

 
Instrukcja obsługi  

DiMod-A  
Instrukcja obsługi  

DiMod-M 

   

 

 

  

 

 

 


