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1. WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA  

Symbole bezpieczeństwa używane w niniejszej instrukcji: 

 

Uwaga! Aby bezpiecznie posługiwać się przyrządem należy przeczytać odpowiednie uwagi  

i zalecenia zawarte w instrukcji. 

 

 

Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

Urządzenie pomiarowe DiBOX zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa. Niemniej, jego bezawaryjne działanie i niezawodność podczas użytkowania mogą zostać 

zapewnione wyłącznie poprzez stosowanie się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz szczegółowych wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. 

 

Używanie urządzenia w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem oraz opisany w instrukcji obsługi 

może stanowić zagrożenie lub prowadzić do jego uszkodzenia. Przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia pomiarów należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 

Użytkowanie w warunkach środowiskowych niezgodnych ze specyfikacją może prowadzić do 

obniżenia poziomu bezpieczeństwa i pogorszenia parametrów użytkowych. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na możliwość kondensacji pary wodnej w przypadku przeniesienia urządzenia  

z chłodnego do ciepłego środowiska pracy. 

Jeśli występują, nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Brak swobodnego 

przepływu powietrza może doprowadzić do przegrzania urządzenia i w konsekwencji jego 

uszkodzenia. Temperatura we wnętrzu modułu jest monitorowana. 

Jednym z zastosowań urządzenia jest pomiar drgań maszyn i urządzeń. W przypadku pomiaru 

parametrów urządzeń zasilanych napięciem wyższym niż 60 VDC, 30 VACrms lub posiadających 

części ruchome należy zachować szczególną ostrożność. 

Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu, działa w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przez 

dłuższy okres czasu przebywało w warunkach środowiskowych innych niż wyspecyfikowane, 

należy bezwzględnie zaprzestać jego użytkowania. Ponowne użycie jest możliwe po 

przeprowadzeniu prac serwisowych przez producenta. 

 

 

Nie należy korzystać z urządzenia jeśli którykolwiek z jego elementów został uszkodzony. Dotyczy 

to w szczególności zasilacza sieciowego. 

W żadnym przypadku nie należy doprowadzać do urządzenia sygnałów, których wartości (w tym 

wartości chwilowe) przekraczają wartości podane w jego specyfikacji. Zapis ten odnosi się także do 

napięcia zasilającego. 

Przed podłączeniem do urządzenia przewodu sygnałowego należy upewnić się, że nie został on 

uszkodzony i został we właściwy sposób połączony ze źródłem sygnału. 

Alitec nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w szczególności: bezpośrednie, 

pośrednie lub następcze, w tym utratę zysków, poniesienie dodatkowych kosztów, niemożność korzystania  

z produktu, będące wynikiem funkcjonowania lub awarii urządzenia, nawet w przypadku, gdy informacja  

o możliwości ich wystąpienia została przekazana.  

Powielanie zawartości niniejszej instrukcji, w całości lub w części, bez pisemnego zezwolenia Alitec jest zabronione 
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2. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt musi być utylizowany 

oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie 

należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. 

W celu uzyskania bliższych informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy lub 

lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami. 

 

3. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI  

Firma Alitec deklaruje zgodność systemu pomiaru drgań wykorzystującego urządzenia DiBOX z przepisami 

obowiązującymi na terenie UE, w szczególności: 

1. Dyrektywami: 

a. 2014/30/EU (EMC) 

2. Normami: 

a. PN-EN 61010-1:2011 

b. PN-EN 61000-6-4:2008 +A1:2012 

c. PN-EN 61000-6-2:2008 
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4. SPIS TREŚCI  
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Konfiguracja analiz .................................................................................................................................................. 25 
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12. Rejestry MODBUS ............................................................................................................................................... 29 
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Rejestry Modbus/TCP ............................................................................................................................................. 31 
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5. SYSTEM POMIAROWY DIBOX 

DiBOX to system kontroli stanu technicznego i zdalnej diagnostyki maszyn który minimalizuje ryzyko zniszczeń 

spowodowanych uszkodzeniem elementu maszyny oraz pozwala zapobiegać daleko idącym awariom dzięki 

wcześniejszej diagnozie wybranej części maszyny. System DiBOX daje szansę na lepsze zarządzanie procesem 

produkcji, w tym minimalizuje straty ponoszone podczas uszkodzeń, skraca czas awaryjnego przestoju i organizacji 

serwisu naprawczego. 

Uniwersalność urządzenia pozwala stosować je zarówno w prostych aplikacjach, w których pełni rolę konwertera 

sygnału drgań z akcelerometrów piezoelektrycznych wyznaczając wartości skuteczne (RMS) lub maksymalne  

(p-p, 0-p) podstawowych parametrów drgań (przemieszczenie, prędkość lub przyspieszenie) w określonym przez 

użytkownika zakresie częstotliwości. Pracując w złożonych systemach monitorowania i diagnostyki, DiBOX 

wyznacza parametry drganiowe, rejestruje przebiegi czasowe drgań w wewnętrznej pamięci o pojemności 8GB  

i przesyła je do zewnętrznej bazy danych w celu dalszej analizy. W razie wystąpienia alarmu może wyłączyć 

maszynę minimalizując ryzyko zniszczeń następczych spowodowanych uszkodzeniem. 

DiBOX współpracuje z czujnikami drgań bezwzględnych (akcelerometry) oraz drgań względnych (wiroprądowe  

lub laserowe czujniki przemieszczeń). Sygnał z czujników jest przetwarzany i wstępnie analizowany przez 

urządzenie, które wyznacza jego widmo oraz wybrane parametry oceny stanu technicznego maszyn. 

Aktualizowane w odstępach dwusekundowych wyniki obliczeń prezentowane są lokalnie na wbudowanym 

wyświetlaczu OLED. Są także udostępniane poprzez łącze Ethernet lub WiFi (protokół ATCMESbus), a opcjonalnie 

przez interfejsy Modbus/TCP lub/i Modbus/RTU (EIA-RS485). Dzięki nim, wyniki pomiarów mogą zostać 

wyświetlone na ekranie istniejącego systemu sterowania pracą obiektu oraz przekazywane są do programu 

diagnostycznego VIDIA. 

Aktualne wyniki pomiarów odnoszone są do zadeklarowanych wartości kryterialnych. W przypadku ich 

przekroczenia zgłaszane jest ostrzeżenie lub alarm (wyświetlacz OLED, LED, rejestry MODBUS). Wbudowany,  

w pełni konfigurowalny moduł przekaźników może załączyć z określonym przez użytkownika opóźnieniem 

sygnalizator alarmu, wyłączyć nadzorowaną maszynę lub udostępnić sygnał cyfrowy dla systemu nadrzędnego. 

W systemach wielokanałowych wbudowany interfejs ATCSync, synchronizuje przetworniki analogowo-cyfrowe 

wszystkich urządzeń pomiarowych, oferując możliwość analizy powiązań dynamicznych pomiędzy poszczególnymi 

elementami nadzorowanego obiektu oraz badanie drgań w funkcji położenia kątowego wału.  

Każde urządzenie posiada wbudowany serwer WWW, który pozwala na jego konfigurację bez konieczności zakupu 

dodatkowego oprogramowania.  

Urządzenia DiBOX mogą zostać wyposażone w kartę pamięci o pojemności do 8 GB z funkcją okresowego zapisu 

poziomów drgań oraz, w przypadku przekroczenia progów alarmowych, przebiegów czasowych. Karta pamięci 

stanowi bufor zabezpieczający przed utratą danych w przypadku zerwania połączenia z urządzeniem nadrzędnym. 

Jest on konieczny w przypadku współpracy z oprogramowaniem VIDIA. Zapisane informacje pozwalają  

na wyznaczenie trendów zmian parametrów diagnostycznych (ocena zmiany stanu technicznego podzespołów  

w czasie) oraz przeprowadzenie pełnej analizy sygnału drgań zarejestrowanego automatycznie w sytuacjach 

awaryjnych (diagnostyka zdarzenia).  

Posiadając 10 kanałów pomiarowych analogowych i cyfrowych, oprócz sygnału drgań urządzenia DiBOX mogą 

dokonywać pomiaru temperatur (czujniki temperatury wbudowane w czujnik drgań) oraz parametrów 

procesowych (prędkość obrotowa, stan zaworów, włączenie napędu, poziomy oleju, wartości ciśnień). Rozwiązanie 

to umożliwia prowadzenie nadzoru parametrycznego, który jest niezbędny w przypadku maszyn pracujących  

w cyklu przerywanym lub przy zmiennym obciążeniu. Nietypowe, w pełni konfigurowalne tryby wyzwalania 

pomiaru pozwalają unikać generowania alarmów podczas rozruchu maszyny i minimalizować ilość niepotrzebnych 

informacji przechowywanych w pamięci wewnętrznej oraz w bazie danych. 

Wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu wymaga zastosowania programu VIDIA. W małych zakładach 

program ten instalowany jest na komputerze klasy PC. W międzynarodowych przedsiębiorstwach, jego elementy 

rozproszone na serwerach tworzą centrum diagnostyki zdalnej. 
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
WEJŚCIA ANALOGOWE GŁÓWNE (DYNAMICZNE) 
Liczba kanałów  4 z próbkowaniem jednoczesnym, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami  
Typ przetwornika analogowo-cyfrowego 4 przetworniki typu  
Rozdzielczość przetwornika  
analogowo-cyfrowego 

24 bity  

Typ wejść analogowych 

• napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ; 

• napięciowe z dołączonym źródłem prądowym do zasilania czujników CLPSTM 
(wydajność 4mA, napięcie zasilania 20 V, kontrola stanu czujnika i kabla 
sygnałowego) 

• prądowe, unipolarne, impedancja wejściowa200 Ω; aktywne lub pasywne; 

• konfiguracja fabryczna; złącza śrubowe; 

Konfiguracja wejść analogowych 
tryb napięciowy 
tryb  
tryb prądowy  

Zakres napięć wejściowych 0 ÷ 20 V;0 ÷ 20 mA; 
Efektywna częstotliwość próbkowania 
sygnału (fout) 

maksymalnie 65,536 kHz 

Całkowity poziom szumów dla wejść 
analogowych  

15VRMS 

Wbudowane filtry 

dolnoprzepustowy filtr analogowy trzeciego rzędu Butterwortha, częstotliwość 
graniczna f3dB high = 68 kHz 
dolnoprzepustowy cyfrowy filtr antyaliasingowy, liniowa faza, częstotliwość 
graniczna regulowana automatycznie do wartości f3dB high = 0,49fout  

(f0,005dB high = 0,39fout, f-100dB high = 0,54fout) 
Błąd wzmocnienia ±0,05 % 
Całkowity, maksymalny błąd pomiaru ±0,1 % zakresu pomiarowego (przy kalibracji w warunkach pomiaru) 
Kalibracja kalibracja fabryczna torów pomiarowych; 
Zasilanie czujników typu CLPSTM  źródło prądowe 4 mA zasilane napięciem 22V; 

 
WEJŚCIA ANALOGOWE POMOCNICZE (STATYCZNE) 

Liczba kanałów  
4 z próbkowaniem jednoczesnym, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami 
pomiarowymi;  

Typ przetwornika analogowo-cyfrowego 4 przetworniki typu SA 
Rozdzielczość przetwornika analogowo-
cyfrowego 

16 bitów 

Typ wejść analogowych 
• napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ; 

• prądowe, unipolarne, impedancja wejściowa200 Ω; aktywne lub pasywne; 

• konfiguracja fabryczna; złącza śrubowe; 
Zakres napięć wejściowych 0 ÷ 2,5 V; 0 ÷ 20 mA; 
Efektywna częstotliwość próbkowania 
sygnału (fout) 

1 kHz, wyznaczanie wartości średniej dla każdego pomiaru z wejść 
analogowych głównych 

Całkowity poziom szumów dla wejść 
analogowych  

40VRMS 

Wbudowane filtry 
dolnoprzepustowy filtr analogowy drugiego rzędu Butterwortha, częstotliwość 
graniczna f3dB high = 100 Hz 

Błąd wzmocnienia ±0,5 % 
Całkowity, maksymalny błąd pomiaru ±1%  

 
WEJŚCIA CYFROWE 

Liczba kanałów  
4 z próbkowaniem jednoczesnym, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami 
pomiarowymi 

Typ wejść cyfrowych 
napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ; 
prądowe, unipolarne, impedancja wejściowa 200 Ω; 
izolacja galwaniczna, wspólna masa, złącza śrubowe 

Zakres napięć wejściowych 0 ÷24 V; 0 ÷ 20 mA; 
Efektywna częstotliwość próbkowania 
sygnału (fout) 

maksymalnie 65,536 kHz 
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INTERFEJSYKOMUNIKACYJNE 
Interfejsy cyfrowe Ethernet 10/100Base/TX; WiFi (IEEE 802.11bgn); EIA-RS485; GSM; 
Protokoły komunikacyjne MODBUS TCP; MODBUS RTU (half-duplex / full duplex); ATC MESbus; 

Wyjścia przekaźnikowe 
4 wyjścia ze stykami NC; obciążalność styków DC: 24V/1A, AC: 125V/0,3A; 
powiązanie z przekroczeniem dowolnego progu dowolnej analizy; 
opóźnienie zadziałania; 

Wyjścia analogowe 

4 aktywne wyjścia prądowe 4-20 mA; 
izolacja galwaniczna (wspólna masa wyjść analogowych); 
powiązanie z wynikiem dowolnej analizy; 
maksymalny błąd 0,1%; 

Synchronizacja 
interfejs pełnej synchronizacji procesu próbkowania pomiędzy urządzeniami; 
protokół synchronizacji zegarów czasu rzeczywistego; 

 
OPROGRAMOWANIE 
ViMEADAQ; ViMEA VIDIA; ViMEADAAC/VSI; mVIDIA; API; funkcje sterujące Matlab; sterowniki dla LabView; 

 
WARUNKI PRACY 
Środowisko temperatura –5..+50°C; wilgotność: 10..90% RH bez kondensacji pary wodnej; 
Zasilanie 12÷24V;1A;złącze śrubowe; 
Wymiary geometryczne 99mm x 45,2mm x 113,6mm (WxSxG); 

 

 

Dostępne funkcje oraz konfiguracja zależą od wersji urządzenia (oznaczenie cyfrowe). 

Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów, powyższa specyfikacja może ulec zmianie bez 

powiadomienia. 
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7. PANEL PRZEDNI URZĄDZEŃ DIBOX 

 

Rysunek 1. Widok panelu przedniego urządzeń DiBOX 

 

Na panelu przednim urządzenia został umieszczony wyświetlacz OLED (1). Dostarcza on informacji o stanie 

czujników, stanie i konfiguracji urządzenia oraz poziomie monitorowanych wielkości. Przejście do kolejnych 

ekranów informacyjnych umożliwia przełącznik (4). 

Informacje o przekroczeniu zadanych poziomów monitorowanych wielkości oraz stanie czujników prezentowane 

są dodatkowo na wyświetlaczu diodowym (2).  

Na panelu przednim znajduje się złącze interfejsu komunikacyjnego Ethernet 100Base-TX (3). Służy ono do 

podłączenia urządzenia DiBOX do systemu nadrzędnego (komputer klasy PC, serwer, system DCS). 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlacz 

OLED (1) 

Złącze interfejsu 

Ethenet (3) 

Sygnalizacja przekroczeń 

poziomów w poszczególnych 

kanałach pomiarowych oraz 

sygnalizacja stanu czujników 

(2) 

Przycisk zmiany informacji 

prezentowanej na 

wyświetlaczu (4) 
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8. INSTALACJA I PODŁĄCZNIE URZĄDZENIA  

 

Należy szczegółowo zapoznać się z informacjami dotyczącymi podłączenia urządzenia DiBOX 

zamieszczonymi poniżej. Wykonanie połączeń w sposób inny niż przedstawiono lub w sposób 

niedbały może skutkować jego błędnym działaniem lub doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Włączenie urządzenia następuje natychmiast po podaniu napięcia zasilającego. 

 

INSTALACJA 

Urządzenia rodziny DiBOX przystosowane są do montażu na szynie DIN. W systemach składających się z wielu 

urządzeń, wszystkie powinny zostać spięte złączem rozszerzeń umieszczonym w tylnej części obudowy. 

Urządzenia należy instalować w sposób zapewniający swobodny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne. 

Temperatura w miejscu instalacji powinna mieścić się w zakresie -5 ÷ 50 C. Wilgotność względna nie powinna 

przekraczać 90 %, przy czym nie jest dopuszczalna kondensacja pary wodnej. 

 

Rysunek 2. Wymiary geometryczne obudowy urządzenia DiBOX 
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ROZKŁAD ZŁĄCZY  

Do podłączenia obwodów zewnętrznych system DiBOX wykorzystuje złącza śrubowe. Zostały one umieszczone  

w górnej oraz dolnej części urządzenia.  

 

Rysunek 3. Widok złączy umieszczonych  

w górnej części urządzenia 

 

 

Rysunek 4. Widok złączy umieszczonych  

w dolnej części urządzenia 

Ze względu na różnice w funkcjonalności, w dostarczonym urządzeniu wybrane złącza mogą nie być zainstalowane. 
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PODŁĄCZENIE ZASILANIA  

Urządzenia rodziny DiBOX zasilane są ze źródła napięcia stałego 12÷24 V o wydajności prądowej co najmniej 1A. 

Zasilacz należy podłączyć do odpowiednich styków złącza nr 7 lub do złącza rozszerzeń umieszczonego w tylnej 

części obudowy, zgodnie z poniższym rysunkiem. 

Jako źródło zasilania może zostać wykorzystany dedykowany zasilacz DiBOX SM012415. Jest on podłączany 

bezpośrednio do złącza rozszerzeń umieszczonego po lewej stronie urządzenia.  

 

 

 

  

 

Rysunek 5. Tylne złącze synchronizacji i zasilania. 
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PODŁĄCZENIE SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH  

 

 

Ze względu na możliwość wnikania zakłóceń do sygnału użytecznego, podczas instalacji czujników 

należy unikać powstawania pętli masy (np. zwarcie ekranu oraz masy sygnałowej na końcach 

kabla).  

Należy upewnić się, że na końcach przewodu nie występują różnice potencjałów wynikające  

z niewłaściwego uziemienia badanego obiektu i systemu pomiarowego.  

W każdym przypadku zapewnienie wysokiej dokładności pomiaru wymaga uziemienia 

(podłączenia do masy) ekranu kabla sygnałowego tylko na jednym końcu. Niekiedy warto rozważyć 

instalację czujnika w obudowie izolowanej lub na specjalnych podkładkach izolacyjnych. 

 

 

Dla urządzeń posiadających wejścia konfigurowane programowo, przy pierwszym włączeniu 

zasilania wszystkie kanały pomiarowe skonfigurowane są do pracy w trybie AC. Z punktu widzenia 

czujników dostępnych na rynku jest to najbezpieczniejszy tryb pracy, chroniący czujnik przed 

uszkodzeniem. 

W kanałach skonfigurowanych do pracy z czujnikami typu CLPS (tryb AC+Isrc, np. akcelerometry 

posiadające zintegrowany wzmacniacz ładunku) wewnętrznie dołączane jest źródło prądowe 

zasilane z napięcia 19 V. Napięcie to występuje na zaciskach wejściowych i w przypadku 

podłączenia do systemu pomiarowego czujników innego typu może nastąpić ich uszkodzenie.  

Przed podłączeniem czujnika do określonego kanału należy upewnić się, że jest on przystosowany 

do pracy z tym czujnikiem oraz, że system pomiarowy został skonfigurowany w sposób właściwy. 

Bieżąca konfiguracja urządzenia jest zapisywana w pamięci nieulotnej. Rozwiązanie takie 

umożliwia przywrócenie ostatnich ustawień po przywróceniu zasilania i jest stosowane  

w przypadku pomiarów długookresowych lub w instalacjach stacjonarnych. 
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DiBOX został wyposażony w 4 rodzaje wejść. Ich podtyp zależy od wersji urządzenia i musi zostać określony na 

etapie zamawiania. 

TYP WEJŚCIA PODTYP 
OZNACZENIE 

KANAŁU 
WEJŚCIOWEGO 

OPIS 

wejście dynamiczne 
(sygnały 

szybkozmienne) 

napięciowe, zakres 0÷20 V 

Kanał analogowy 1 
Kanał analogowy 2 
Kanał analogowy 3 
Kanał analogowy 4 

Główne kanały pomiarowe 
wyposażone w 24-bitowe przetworniki 
analogowo-cyfrowe o maksymalnej 
częstotliwości próbkowania 65 kHz.  

Wykorzystywane do rejestracji 
przebiegów czasowych 
szybkozmiennych sygnałów z 
czujników z wyjściem napięciowym 
lub prądowym. W trybie CLPS 
posiadają zintegrowane źródło 
zasilania dla akcelerometrów 
piezoelektrycznych lub mikrofonów  
z wbudowanym wzmacniaczem CLPS 
(ICP, IEPE). 

napięciowe, zakres -20 ÷20 V 

napięciowe, zakres 0÷20 V 
z zintegrowanym źródłem 
zasilania czujników CLPS 

prądowe, zakres 0-20 mA 

wejście statyczne  
(sygnały 

wolnozmienne) 

napięciowe dla czujników 
temperatury wbudowanych 

w czujnik 

Kanał analogowy 5 
Kanał analogowy 6 
Kanał analogowy 7 
Kanał analogowy 8 

Pomocnicze kanały pomiarowe 
wyposażone w 16-bitowe przetworniki 
analogowo-cyfrowe. Pojedynczy 
pomiar jest wartością średnią sygnału 
za czas pomiaru określony dla wejść 
dynamicznych.  

Wykorzystywane do rejestrowania  
i monitorowania wartości parametrów 
wolnozmiennych m.in. temperatur, 
ciśnień, poziomów. Istnieje możliwość 
podłączenia czujnika temperatury 
wbudowanego w czujnik drgań. 

napięciowe, zakres 0÷24 V 

prądowe, zakres 0-20 mA 

wejście cyfrowe 

napięciowe, zakres 0÷24 V 
Kanał cyfrowy 1 
Kanał cyfrowy 2 
Kanał cyfrowy 3 

Izolowane galwanicznie wejścia 
cyfrowe (posiadają wspólną masę). 

Wykorzystywane do podłączenia 
czujnika prędkości obrotowej 
(znacznik fazy) lub odczytu sygnałów 
sterujących nadzorowanym obiektem.  

prądowe, zakres 0-20 mA 

 

Złącza dla sygnałów wejściowych zostały umieszczone w dolnej części obudowy.  

Wszystkie wejścia zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym błędną polaryzacją 

doprowadzonego sygnału oraz wystąpieniem przepięć i wyładowań elektrostatycznych.   
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PODŁĄCZENIE CZUJNIKA Z DYNAMICZNYMWYJŚCIEM NAPIĘCIOWYM (NP. AKCELEROMETR) 

Sygnały szybkozmienne napięciowe pochodzące np. z czujników drgań należy podłączyć do kanałów 1 do 4 zgodnie 

ze schematem załączonym poniżej.  

 

Rysunek 6. Schemat podłączenia czujnika z dynamicznym wyjściem napięciowym 

UWAGA: 

Wejścia typu CLPS posiadają wbudowane źródło prądowe o wydajności 4 mA, zasilane napięciem 20 V.  

Należy upewnić się, że wejście zostało przystosowane do współpracy z określonym typem czujników. 

Podłączenie czujnika niezgodnego może spowodować jego uszkodzenie. 

 

PODŁĄCZENIE AKCELEROMETRU Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY  

DiBOX został przystosowany do współpracy z czujnikami drgań posiadającymi wbudowany czujnik temperatury 

obudowy łożyska. Sygnały z obu czujników można doprowadzić do urządzenia jednym kablem, podłączając je 

zgodnie z poniższym schematem. 

 

Rysunek 7. Schemat podłączenia czujnika drgań z wbudowanym czujnikiem temperatury 

 

PODŁĄCZENIE CZUJNIKA Z DYNAMICZNYM WYJŚCIEM PRĄDOWYM 

Sygnały szybkozmienne pochodzące z czujników z wyjściem prądowym należy podłączyć do kanałów 1 do 4 

zgodnie ze schematem załączonym poniżej.  

 

Rysunek 8. Schemat podłączenia czujnika z dynamicznym wyjściem prądowym 

 

UWAGA: 

Wejścia prądowe posiadają wbudowany bocznik pomiarowy o rezystancji 200 Ω.  

Zamawiając urządzenie przeznaczone do pracy z czujnikami posiadającymi wyjście prądowe należy określić 

rodzaj czujnika: aktywny lub pasywny. 

Czujniki pasywne z wyjściem prądowym zasilane są napięciem 20 V z zabezpieczonego źródła o wydajności 

prądowej ograniczonej do 30 mA.  

Należy upewnić się, że wejście zostało przystosowane do współpracy z określonym typem czujników. 

Podłączenie czujnika niezgodnego może spowodować jego uszkodzenie. 
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PODŁĄCZENIE CZUJNIKA Z WYJŚCIEM DYNAMICZNYM ORAZ CZUJNIKA Z WYJŚCIEM STATYCZNYM  

Urządzenie DiBOX umożliwia podłączenie jednym złączem (np. Kanał 1 i Kanał 5) dwóch odrębnych czujników. 

Zakłada się przy tym, że jeden z nich dostarcza sygnałów szybkozmiennych, drugi natomiast dostarcza informacji na 

temat parametrów o mniejszej dynamice (np. stopień otwarcia zaworu, ciśnienie, temperatura). Podłączenia 

należy dokonać zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej.  

 

 

 

Rysunek 9. Schemat podłączenia czujnika z wyjściem dynamicznym oraz czujnika z wyjściem statycznym 

UWAGA: 

Należy upewnić się, że wejście zostało przystosowane do współpracy z określonym typem czujników. 

Podłączenie czujnika niezgodnego może spowodować jego uszkodzenie. 

 

 

PODŁĄCZENIE ENKODERA  

Urządzenie DiBOX umożliwia podłączenie enkodera do wejść cyfrowych. Podłączenia należy dokonać zgodnie ze 

schematem przedstawionym poniżej.  

 

Rysunek 10. Schemat podłączenia enkodera do urządzenia DiBOX 
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PODŁĄCZENIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH  

DiBOX został wyposażony w 5 w pełni konfigurowalnych wyjść przekaźnikowych. Zastosowano przekaźniki 

elektromagnetyczne gwarantujące pełną separację galwaniczną. Maksymalne obciążenie styków wynosi: dla 

sygnałów stałonapięciowych 24V/1A, dla sygnałów zmiennonapięciowych 125V/0,3A. 

Sygnały należy dołączyć do odpowiednich terminali złączy 2, 4 i/lub 8, zgodnie z rysunkiem 3. 

 

PODŁĄCZENIE WYJŚĆ ANALOGOWYCH  

Opcjonalnie DiBOX posiada 4 w pełni separowane, aktywne wyjścia pracujące w pętli prądowej 4-20 mA. Każde  

z nich może reprezentować wartość dowolnego parametru wyznaczanego przez urządzenie. Konfiguracji dokonuje 

się poprzez wbudowany serwer WWW. 

 Urządzenie odczytowe należy dołączyć do odpowiednich terminali złączy 4 i 5, zgodnie z rysunkiem 3. 

 

PODŁĄCZENIE  INTERFEJSU MODBUS/RTU 

Rodzina monitorów DiBOX posiada wbudowany interfejs MODBUS/RTU oraz MODBUS/TCP. W górnej części 

obudowy umieszczone zostało złącze dla interfejsu wykorzystującego magistralę RS485. Zastosowano połączenie 

typu full duplex: 

• RxD (A)+ wejście proste 

• RxD (B)- wejście zanegowane 

• TxD (Y)+ wyjście proste 

• TxD (Z)- wyjście zanegowane 

Ekran kabla sygnałowego należy połączyć z masą (uziemieniem) systemu. 

W przypadku wykorzystania łącza half duplex należy połączyć ze sobą wyprowadzenia: 

• RxD (A)+ TxD (Y)+ 

• RxD (B)- TxD (Z)- 

Ostatnie urządzenie w grupie należy wyposażyć w rezystory terminujące o wartości 120 Ω, włączone pomiędzy 

wyprowadzenia RxD (A)+ i RxD (B)- oraz TxD (Y)+ i TxD (Z)-interfejsu. W przypadku pracy w konfiguracji half duplex 

należy zastosować jeden terminal.  

 

9. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA  

Właściwie zainstalowane i podłączone urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po podaniu napięcia 

zasilającego. 

 

10. PODŁĄCZENIE  URZĄDZENIA POMIAROWEGO DIBOX DO KOMPUTERA 

Konfiguracja urządzeń rodziny DiBOX wymaga podłączenia ich do urządzenia wyposażonego w przeglądarkę 

internetową. Do tego celu należy wykorzystać złącze Ethernet umieszczone na panelu przednim (4). Nawiązanie 

komunikacji pomiędzy urządzeniami wymaga przeprowadzenia konfiguracji połączenia sieciowego. 

Bieżące ustawienia interfejsu Ethernet urządzenia DiBOX prezentowane są na jednym z ekranów, na wyświetlaczu 

OLED urządzenia. W celu ich wyświetlenia należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk zmiany informacji (5). 
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DiBoxconf  Ekran konfiguracji urządzenia 

Trigger: SLAVE  Tryb pracy związany z synchronizacją pomiaru 
Modbus  RTU: none 1S   MODBUS/RTU: bit parzystości, liczba bitów stopu  
adr:  30  bdr:  9600  MODBUS/RTU: adres urządzenia w sieci oraz szybkość transmisji danych 

IP: 192.168.127.204  Adres IP urządzenia w sieci Ethernet 
WWW:5080 MTCP:5040  Numer portu dla połączenia WWW oraz Modbus/TCP 
SN: 75050004          W0  Numer seryjny urządzenia 

Konfiguracja połączenia Ethernet w systemie operacyjnym Windows 8 wymaga otworzenia okna Centrum sieci  

i udostępniania. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na symbolu połączenia sieciowego 

wyświetlanego w prawym dolnym rogu ekranu lub skorzystać z Panelu sterowania. 

 
 
 
W polu Wyświetl aktywne sieci należy wybrać sieć odpowiadającą urządzeniu pomiarowemu, najczęściej o nazwie 
Ethernet. 

 

W oknie Stan należy nacisnąć przycisk Właściwości, a następnie w oknie Właściwości odszukać na liście składników 

połączenia Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP v4) i nacisnąć przycisk Właściwości.  

W oknie Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP v4) należy ręcznie wpisać adres IP należący do tej 

samej podsieci, co urządzenie pomiarowe (np. o numerze o 1 niższym). Przykładową konfigurację pokazuje 

poniższy rysunek.  

 

Po podaniu adresu i wpisaniu Maski podsieci, należy zatwierdzić zmianę konfiguracji.  
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UWAGA: 

 Po zakończeniu pracy z urządzeniem DiBOX, przywrócenie połączenia komputera z siecią zewnętrzną (np. 

 dostęp  do sieci Internet) wymaga zaznaczenia opcji Uzyskaj adres IP automatycznie (przydzielanie 

 adresu przez serwer DNS). 

 Urządzenie pomiarowe można podłączyć do sieci Ethernet (np. do poprzez router). Należy wówczas 

 upewnić się, że adresy urządzeń pracujących w sieci nie powtarzają się. 

 

11. KONFIGURACJA URZĄDZENIA  

Konfiguracji urządzenia użytkownik dokonuje poprzez panel użytkownika w postaci strony WWW udostępnionej 

przez wbudowany serwer. W celu wyświetlenia panelu użytkownika, po podłączeniu urządzenia do komputera 

należy otworzyć dowolną przeglądarkę stron WWW i wpisać adres oraz numer portu urządzenia (wyświetlane na 

wyświetlaczu OLED), np. 192.168.127.202:5080. 

 

Dostęp do strony konfiguracyjnej został zabezpieczony hasłem.  

Domyślnym hasłem jest słowo admin. 

UWAGA: 

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych, bezpośrednio po włączeniu zasilania 

urządzenia należy nacisnąć przez czas około 3 s przycisk Display. Informacja o przywróceniu ustawień 

fabrycznych zostanie wyświetlona na wyświetlaczu. 

Jakiekolwiek zmiany konfiguracji urządzenia muszą zostać zapisane poprzez naciśnięcie przycisku SaveAll 

podczas konfiguracji systemu. Wymagane jest przy tym wpisanie kodu zabezpieczającego PIN (pole 

Current PIN), co zabezpiecza przed dokonaniem zmian konfiguracji przez osoby nieuprawnione.  

Domyślnym kodem PIN są liczby: 1, 2, 3, 4.  

W przypadku rezygnacji z wprowadzonych zmian, należy wylogować się z serwisu WWW, bez 

zapisywania nowych ustawień. 
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Identyfikator urządzenia 

 

Numer wersji oprogramowania 

wewnętrznego urządzenia 

 

 

 

Przełączniki stron panelu 

użytkownika 

 

Pole adresu IP urządzenia 

 

Pole maski IP urządzenia 

 

Pole wyboru typu połączenia 

 

Pole numeru portu urządzenia 

(dla oprogramowania VIDIA) 

 

Pole numeru portu urządzenia 

(dla interfejsu WWW) 
 

Pole numeru portu urządzenia 

(dla pierwszego portu interfejsu 

Modbus TCP/IP) 
 

Pole numeru portu urządzenia 

(dla drugiego portu interfejsu 

Modbus TCP/IP) 
 

Lista rozwijana wyboru trybu 

pracy urządzenia 

 

Zakres adresów urządzeń Dibox 

pracujących w danej sieci 

urządzeń pomiarowych 

 

Adres IP urządzenia Dibox 

odpowiedzialnego za 

synchronizację czasu 

 

Obszar konfiguracji sposobu 

zerowania alarmów 

 

Pole hasła zabezpieczającego 

dostęp do strony WWW 

urządzenia 

 

Pole hasła zabezpieczającego 

dostęp do strony WWW 

urządzenia 

 

Pole hasła zabezpieczającego 

zmianę konfiguracji 

 

Przycisk zapisu konfiguracji 

 

Przycisk zerowania alarmów 

 

Przycisk kasowania pamięci 

pomiarów  

 

Przycisk zerowania i restartu 

urządzenia 

 

Przycisk przywracania ustawień 

fabrycznych urządzenia 

Parametry urządzenia  

 

Aktualny czas systemu 
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KONFIGURACJA USTAWIEŃ ZAPISU DANYCH POMIAROWYCH (ST ORAGE) 

 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanej prędkości obrotowej – 

kierunek „do przodu” i „do tyłu” 

 

 

 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanej prędkości obrotowej i jej 

stabilizacji – kierunek „do przodu”  

i „do tyłu” 

 

 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanej różnicy prędkości 

obrotowej w odniesieniu do 

prędkości początkowej – kierunek 

„do przodu” i „do tyłu” 

 

Wyzwalanie pomiaru impulsem 

(dotyczy wejścia cyfrowego) 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanego interwału czasowego w 

normalnym trybie pracy urządzenia 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanego interwału czasowego w 

trybie alarmowym  

 

Pomiar wyzwalany  

wystąpieniem alarmu 

 

 

 

Źródło wyzwalania Wartość resetująca 

wyzwolenie 
Czas resetujący 

wyzwolenie 
Wartość 

wyzwalająca 

Czas akwizycji 

pomiaru przed 

wyzwoleniem 

Synchronizacja 

pomiaru ze 

znacznikiem fazy 

Częstotliwość 

wysyłania poziomów 

do programu 

nadrzędnego 

Częstotliwość 

wysyłania przebiegów 

czasowych do 

programu nadrzędnego 

 

Liczba poziomów 

pomiędzy zapisem 

do bazy danych 

Liczba przebiegów 

czasowych 

pomiędzy zapisem 

do bazy danych 

 

Maksymalne wahania 

prędkości obrotowej 

Minimalny czas 

stabilnej pracy 

Minimalna prędkość 

obrotowa wyzwalania 

Zadana różnica 

prędkości obrotowej 
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UWAGA: 

W przypadku, gdy czujnik prędkości obrotowej jest wyłączony, wszystkie pola związane z prędkością 

obrotową nie są aktywne. Aby włączyć czujnik należy przejść do zakładki Sensors (konfiguracja 

czujników). 

 

TRYB MONITORA 

Tryb monitora jest domyślnym trybem pracy urządzeń serii DiBOX. Jest to tryb, w którym urządzenie pracuje 

autonomicznie dokonując przetworzenia sygnału wejściowego do żądanego parametru i porównuje jego wartość  

z zadeklarowanymi przez użytkownika poziomami odniesienia. Przekroczenie wartości progowych skutkuje 

wyświetleniem informacji na wyświetlaczu diodowym oraz wyświetlaczu OLED. Jest ona udostępniana także 

poprzez interfejs Modbus. Urządzenia wyposażone w wyjścia przekaźnikowe mogą załączyć alarm lub wyłączyć 

maszynę.  

Użytkownik ma możliwość wyłączenia trybu monitora poprzez stronę konfiguracyjną WWW. W takim przypadku 

urządzenie będzie pełniło rolę miernika drgań, nie reagując na przekroczenia. W takim przypadku następuje 

wyłączenie zapisu danych na kartę pamięci.  

Tryb monitora jest aktywny, jeśli na stronie Settings panelu użytkownika w polu Monitor settings dokonano 

wyboru opcji Monitor ON. Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem Save (zapis danych do urządzenia). 

W celu ustawienia identycznego czasu na wielu urządzeniach DiBox w trybie master, należy dla każdego z nich,  

w polu Time Server DiBox IP addr.,  podać adres IP urządzenia, którego czas ma zostać przyjęty. 

 

UWAGA: 

Ze względu na bezpieczeństwo procesu, w którym biorą udział nadzorowanie maszyny, zmiana 

konfiguracji przetwarzania sygnałów i analiz jest aktywna po zatrzymaniu urządzenia. Przed zmianą 

konfiguracji należy wybrać opcję Measurement STOP i zatwierdzić zmianę przyciskiem Save. 

Jeden z DiBOXów pracujących w wielokanałowym systemie nadzoru drganiowego musi pełnić rolę 

urządzenia nadrzędnego. Odpowiada on za synchronizację procesu próbkowania sygnałów z czujników 

oraz synchronizację zegarów czasu rzeczywistego. Dla urządzenia nadrzędnego należy zaznaczyć opcję 

Master w polu Monitor settings. Pozostałe urządzenia muszą pracować w trybie Slave. 
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KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH  

W celu umożliwienia pracy wielu urządzeń DiBOX w tej samej sieci oraz włączenia ich w istniejącą infrastrukturę 

sieciową, zapewniona został możliwość zmiany nadanego adresu IP. Edytując adres należy zwrócić uwagę, aby  

w sieci, do której włączone zostało urządzenie pomiarowe posiadało ono unikalny adres IP.  

Ze względu na różnorodne zabezpieczenia sieciowe zapewniono możliwość zmiany numeru portu, pod którym 

urządzenie widoczne jest podczas pracy w trybie karty pomiarowej (współpraca z oprogramowaniem 

diagnostycznym).  

 

UWAGA: 

W przypadku konieczności zmiany adresu IP urządzenia należy początkowo podłączyć je do komputera 

indywidualnie, a następnie dokonać zmiany adresu IP.  

Pole ID jest polem unikalnym dla każdego urządzenia. Jest ono nieedytowalne. 

 

ZMIANA HASŁA SYSTEMU ORAZ KODU PIN 

W celu uniemożliwienia wprowadzania zmian konfiguracji osobom nieupoważnionym, dostęp do serwisu WWW 

został zabezpieczony hasłem. W celu zmiany dotychczasowego hasła, nowe hasło należy wpisać w polu  

Admin password, a następnie podać aktualny kod PIN i zatwierdzić zmianę przyciskiem SAVE ALL. 
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KONFIGURACJA CZUJNIKÓW  

Na stronie Sensors należy dokonać konfiguracji rodzaju czujników podłączonych do systemu z uwzględnieniem 

lokalizacji oraz wielkości wyjściowej każdego z nich. 
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Dla wybranych modeli urządzenia DiBOX użytkownik musi dokonać wyboru typu czujnika podłączonego do wejścia 

urządzenia. Jednostka (Unit) oznacza jednostkę, w której prezentowane będą wyniki pomiaru. Dla drgań zakłada 

się wykorzystanie czujnika przyspieszenia. Wyznaczenie prędkości oraz przemieszczenia realizowane jest poprzez 

całkowanie sygnału drgań. Czułość przetwornika (Sensor sensitivity) podawana jest w: 

Sygnał napięciowy (wartość skuteczna, RMS): µV; mV; V;  

Przyspieszenie drgań (RMS): mg; mm/s2; m/s2; g;  

Prędkość drgań (RMS): mm/s; m/s;  

Przemieszczenie (RMS): um; mm;  

Temperatura: Celsius (wartość średnia za czas pomiaru) 

Prędkość obrotowa (średnia za czas pomiaru): rpm; rps; Hz; 

Dane bez jednostki 

 

KONFIGURACJA ANALIZ 

Na stronie Analysis panelu użytkownika, definiowane są parametry pomiaru wykonywanego przez urządzenie 

DiBOX, parametry jednopunktowych estymat rejestrowanego sygnału oraz poziomy progów alarmowych. 

 

 

Istnieje możliwości zmiany częstotliwości próbkowania sygnału (sample frequency), czasu pomiaru (measurement 

time) oraz czasu analizy (analysis time). 

UWAGA: 

W celu zmiany parametrów pomiaru należy w polu Monitor settings na stronie Settings panelu 

użytkownika przełączyć urządzenie w tryb Measurement STOP. Dopiero wówczas możliwa będzie zmiana 

parametrów pomiaru.  
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Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Save All, po uprzednim wpisaniu kodu zabezpieczającego 

PIN.  

 

 

UWAGA: 

Czasy opóźnień zadziałania alarmów zaokrąglane są do wielokrotności czasu analizy. 
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EKRANY INFORMACYJNE W TRYBIE MONITORA 

W trybie monitora urządzenie na wbudowanym wyświetlaczu OLED wyświetla informacje o bieżącej konfiguracji 

oraz wyniki pomiarów. Przechodzenie pomiędzy ekranami odbywa się przy użyciu przycisku Ekran. 

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia widma obserwowanego sygnału. W tym celu należy przejść do ekranu 

wyświetlającego wynik pomiaru dla danego kanału i przytrzymać dłużej przycisk Ekran. Przejście do następnego 

okna następuje po ponownym naciśnięciu przycisku Ekran. 

 

Results 1 2 
 Ekran wyników, numery prezentowanych analiz 3 4 

[mm/s] [mm/s]   

4.21 3.72  Wyniki analiz 1 i 2 

  
[mm/s] [mm/s]   

3.92 3.88  Wyniki analiz 3 i 4 

  

 

Results 5 6 
 Ekran wyników numery prezentowanych analiz 7  

[⁰C] [⁰C]   

27.2 61.8  Wyniki analiz 5 i 6 

  

[⁰C]    

43.1   Wyniki analizy 7 (analiza 8 nieaktywna)  

  

 

DiBoxconf  Ekran konfiguracji urządzenia 

Trigger: SLAVE  Tryb pracy związany z synchronizacją pomiaru 
Modbus  RTU: none 1S   MODBUS/RTU: bit parzystości, liczba bitów stopu  

adr:  30  bdr:  9600  MODBUS/RTU: adres urządzenia w sieci oraz szybkość transmisji danych 
IP: 192.168.127.204  Adres IP urządzenia w sieci Ethernet 
WWW:5080 MTCP:502  Numer portu dla połączenia WWW oraz Modbus/TCP 
Ser.Num.: 75050004   W0  Numer seryjny urządzenia oraz stan modułu WiFi 

  (W0 – wyłączony, W2 – uruchamianie, W3 – włączony, W1 – wyłączanie) 

 

DiBOXmem.  Status karty SD 

  Informacja o zainstalowaniu karty  
Lvl:      150 :   0.1%  Pojemność zainstalowanej karty 

TSa:      101 :   0.1%  Informacja o zajętości karty 
Lvl.interval:     60 s  Interwał czasu zapisu wyników analiz na karcie pamięci  
TSa.interval:    600 s    Interwał czasu zapisu przebiegów czasowych na karcie pamięci 
2016.19.18    12:05:20  Bieżąca data i czas UTC 
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  Informacja o poprawności funkcjonowania urządzenia 

 

 

Symbol OK wyświetlany jest po włączeniu urządzenia, naprawieniu toru 
pomiarowego lub ustaniu warunku alarmu przez kilka sekund. Po tym czasie 
aktywuje się wygaszacz ekranu w postaci spadających cyfr. 

 

 

 

 

  

 

1        4   Informacja o uszkodzeniu kanałów oraz ich numerach 

 

 

Informacja o wykryciu przez system uszkodzenia w obwodzie czujnika 
wyświetlana jest do chwili jego naprawy. Szczegóły dotyczące uszkodzenia: 
zwarcie, rozwarcie toru pomiarowego dostępne są w polu Stat ekranu Chconf.   

 

 

 

 

  

 

2  
Informacja o przekroczeniu ostatniej wartości progowej (Alarm) 
w kanale o podanym numerze 

 

  

  

  

  

  

  

UWAGA: 

Przytrzymanie przycisku Ekran przez okres 5 s w czasie wyświetlania informacji o wystąpieniu stanu 

alarmowego powoduje wyzerowanie alarmu oraz dotychczasowych wartości maksymalnych sygnałów. 
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12. REJESTRY MODBUS 

Włączenie urządzenia w strukturę systemu DCS umożliwia interfejs MODBUS. Dostępne są jego dwa rodzaje: 

MODBUS/RTU (RS485 half/full duplex) oraz MODBUS/TCP (Ethernet). 

REJESTRY MODBUS RTU 

Rejestry MODBUS urządzenia ze względów bezpieczeństwa mogą być tylko odczytywane. 

 

PARAMETRY STAŁOPRZECINKOWE 

DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

STATUS 3000 monitor_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: monitor aktywny (1) / nieaktywny (0) 
bit 1: globalny alarm kryterium 1 (1) / brak alarmu (0) 
bit 2: globalny alarm poziomu 2 (1) / brak alarmu (0) 
bit 3: globalny alarm poziomu 3 (1) / brak alarmu (0) 
bit 4: błąd urządzenia (1) / działanie poprawne (0) 

ANALIZA 1 

3001 analysis_sensor 
16 BIT 

INT 
bit 0..7: numer kanału pomiarowego przypisanego do analizy  

3002 analysis_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: analiza aktywna (1) / nieaktywna (0) 
bit 1: przekroczenie kryterium alarmu 1(1) / brak przekroczenia (0) 
bit 2: przekroczenie kryterium alarmu 2 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 3: przekroczenie kryterium alarmu 3 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 4: uszkodzenie czujnika związanego z analizą (1) / czujnik 

sprawny (0) 

3003 scale 
16 BIT 

INT 

Mnożnik użyty w prezentacji wyniku:  
1 (jednostki: 0, 1, 4, 5, 10, 12, 14, 24) 
10 (jednostki: 2, 5, 7 , 8, 17, 19, 20, 21, 25) 
100 (jednostki: 3, 6, 9, 11, 13, 15, 22) 
1000 (jednostki: 16, 18) 
10000 (jednostki: 23) 

3004 current_value 
16 BIT 

INT 
Bieżący wynik analizy 

3005 max_value 
16 BIT 

INT 
Maksymalna zarejestrowana wartość wyniku analizy (może być 
zerowana) 

3006 alarm1_thr 
16 BIT 

INT 
Kryterium alarmu 1  

3007 alarm2_thr 
16 BIT 

INT 
Kryterium alarmu 2 

3008 alarm3_thr 
16 BIT 

INT 
Kryterium alarmu 3 

3009 analysis_unit 
16 BIT 

INT 

0: dane surowe; 1: uV; 2: mV; 3: V; 4: uA; 5: mA; 6: A;  
7: mW; 8: W; 9: kW;  
10: mg; 11: g; 12: mm/s2; 13: m/s2; 14: um/s; 15: mm/s; 16: m/s; 
17: um; 18: mm;  
19: Celsius; 20: Fahrenheit;  
21: Hz; 22: kHz; 23: MHz; 24: rpm; 25: rps; 

3010 analysis_type 
16 BIT 

INT 
1: wartość skuteczna (RMS); 2: wartość szczytowa (0-P);  
3: wartość międzyszczytowa(P-P) 

ANALIZA 2 3011..3020    

ANALIZA 3 3021..3030    

ANALIZA 4 3031..3040    

ANALIZA 5 3041..3050    

ANALIZA 6 3051..3060    

ANALIZA 7 3061..3070    

ANALIZA 8 3071..3080    
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PARAMETRY ZMIENNOPRZECINKOWE 

DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

ANALIZA 1 

3500, 3501 current_value 
32 BIT 
FLOAT 

Bieżący wynika nalizy 

3502, 3503 max_value 
32 BIT 
FLOAT 

maksymalna zmierzona wartość wyniku analizy 

3504, 3505 alarm1_thr 
32 BIT 
FLOAT 

Kryterium alarmu 1  

3506, 3507 alarm2_thr 
32 BIT 
FLOAT 

Kryterium alarmu 2 

3508, 3509 alarm3_thr 
32 BIT 
FLOAT 

Kryterium alarmu 3 

ANALIZA 2 3510..3019    

ANALIZA 3 3020..3029    

ANALIZA 4 3030..3039    

ANALIZA 5 3040..3049    

ANALIZA 6 3050..3059    

ANALIZA 7 3060..3069    

ANALIZA 8 3070..3079    

Liczby zmiennoprzecinkowe reprezentowane są w postaci: [ABCD], gdzie [AB] -> 35XX,[CD] -> 35XX+1  

 



 

 

31 

 

REJESTRY MODBUS/TCP 

Rejestry MODBUS urządzenia ze względów bezpieczeństwa mogą być tylko odczytywane. 

 

DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

STATUS 3500 monitor_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: monitor aktywny (1) / nieaktywny (0) 
bit 1: globalny alarm kryterium 1 (1) / brak alarmu (0) 
bit 2: globalny alarm poziomu 2 (1) / brak alarmu (0) 
bit 3: globalny alarm poziomu 3 (1) / brak alarmu (0) 
bit 4: błąd urządzenia (1) / działanie poprawne (0) 

ANALIZA 1 

3501 analysis_sensor 
16 BIT 

INT 
bit 0..7: numer kanału pomiarowego przypisanego do analizy  

3502 analysis_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: analiza aktywna (1) / nieaktywna (0) 
bit 1: przekroczenie kryterium alarmu 1 (1) / brak przekroczenia (0) 
bit 2: przekroczenie kryterium alarmu 2 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 3: przekroczenie kryterium alarmu 3 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 4: uszkodzenie czujnika związanego z analizą (1) / czujnik 

sprawny (0) 

3503 
current_value 

FLOAT 
IEEE 754 

Bieżący wynik analizy 
3504 

3505 
max_value 

FLOAT 
IEEE 754 

maksymalna zarejestrowana wartość wyniku analizy (może być 
zerowana) 3506 

3507 
alarm1_thr 

FLOAT 
IEEE 754 

Kryterium alarmu 1  
3508 

3509 
alarm2_thr 

FLOAT 
IEEE 754 

Kryterium alarmu 2 
3510 

3511 
alarm3_thr 

FLOAT 
IEEE 754 

Kryterium alarmu 3 
3512 

3513 analysis_unit 
16 BIT 

INT 

0: dane surowe; 1: uV; 2: mV; 3: V; 4: uA; 5: mA; 6: A;  
7: mW; 8: W; 9: kW;  
10: mg; 11: g; 12: mm/s2; 13: m/s2; 14: um/s; 15: mm/s; 16: m/s; 
17: um; 18: mm;  
19: Celsius; 20: Fahrenheit;  
21: Hz; 22: kHz; 23: MHz; 24: rpm; 25: rps; 

3514 analysis_type 
16 BIT 

INT 

1: wartość skuteczna (RMS); 2: wartość szczytowa (0-P);  
3: wartość międzyszczytowa (P-P); 4: wartość średnia (AVG);  
5 współczynnik szczytu (crestfactor) 

ANALIZA 2 3515..3528    

ANALIZA 3 3529..3542    

ANALIZA 4 3543..3556    

ANALIZA 5 3557..3570    

ANALIZA 6 3571..3584    

ANALIZA 7 3585..3598    

ANALIZA 8 3599..3612    

ANALIZA9 3613..3626    
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DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

ANALIZA 10 3627..3640 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 11 3641..3654 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 12 3655..3668 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 13 3669..3682 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 14 3683..3696 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 15 3697..3710 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 16 3711..3724 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 17 3725..3738 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 18 3739..3752 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 19 3753..3766 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 20 3767..3780 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 21 3781..3794 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 22 3795..3808 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 23 3809..3822 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 24 3823..3836 J.W. J.W. J.W. 

 


