
 

SYMULATOR POTENCJOMETRU z separacją  typ POT-S2 
 

• Translacja dowolnego standardu analogowego na 

położenie potencjometru 

• Klasa dokładności 0,2% 

• Na wejściu dodatkowe zasilanie dla przetwornika 

dwuprzewodowego 

• Odczyt pomiaru, i zadawanie położenia 

potencjometru przez MODBUS RTU 

• Autonomiczny odczyt i skalowanie rejestru z 

przestrzeni MODBUS w celu konwersji na położenie 

potencjometru 

• Łącze RS485 z optoizolacją galwaniczną 

• Obwody wejściowy, wyjściowy, zasilania oraz 

transmisji wzajemnie odseparowane 
 

PRZEZNACZENIE : 
Podstawowym przeznaczeniem urządzenia jest sterowanie 

położeniem potencjometru z kilku źródeł do wyboru:  

- wejście prądowe 0-20mA, 4-20mA (bierne lub aktywne) 

- wejście napięciowe 0-10V 

- rejestr innego urządzenia interfejsu MODBUS-RTU 

- rejestr wewnętrzny w przestrzeni MODBUS. 

Parametry pracy i funkcji mogą być programowane przez 

użytkownika w ramach możliwości zamówionej wersji sprzętowej. 
 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
Napięcie zasilania - 24Vdc (21...28Vdc) 

Wejście  - 

 

-  

0…20mA, 4…20mA / 50Ω 

0…10V / 100kΩ 

lub dowolne wg 

zamówienia 

napięcie pomocnicze Uz na 

wejściu do zasilenia przetwornika 

dwuprzewodowego 

- 20V/50mA 

Rezystancja potencjometru - 1kΩ÷100kΩ i 

skala regulacji - 0,1% - 100.0% 

Napięcie na wyjściu E - 2,5÷28V 

Klasa dokładności - 0,2% 

Nieliniowość - ±0,025% 

Czas odpowiedzi - dynamika - patrz str. 2 

Dryft temperaturowy - ±0,005% / C 

Złącze komunikacyjne - RS485  

Protokół transmisji - MODBUS RTU 

Separacja galwaniczna - 

 

2kV, 50Hz lub równoważne 

między wszystkimi 

obwodami 

Obudowa - 22,5 x 99 x 114,5mm  

stopień ochrony - IP20 

sposób mocowania - na szynę TS35 

Temperatura otoczenia - 0....55C 

Wilgotność względna - do 90% 

Wymagania bezpieczeństwa    - PN-EN 61010-1:2002 

Wymagania EMC - PN-EN 61000-6-1 

PN-EN 61000-6-3 
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Rys1. Schemat blokowy, opis zacisków  POT-S2 

 

 

Rys2. Opis błędu realizacji współczynnika podziału 

 

SPOSÓB ZAMAWIANIA :  

POT-S2  -  (rezystancja potencjometru w kΩ) / (napięcie E) 

/ (rodzaj sygnału sterującego) 

Przykład: POT-S2 - (10 kΩ) / (10V) / (4÷20mA) 

 

 

 

 

LABOR – ASTER  
 

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 
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Sp - wartość początkowa sygnału 
sterującego np. 4mA 

Sk - wartość końcowa sygnału sterującego 

np. 20mA 
S - wartość aktualna potencjometru 

E - wartość zasilania potencjometru 

U - wartość wyjściowa potencjometru 
P - współczynnik podziału (0-1) 
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Produkcja i dystrybucja:                          LABOR – ASTER  

04-218 Warszawa,  ul. Czechowicka 19 

tel. +48 22 610 71 80 ;  +48 22  610 89 45;  fax. +48 22 610 89 48 

e-mail: biuro@labor-automatyka.pl    labor@labor-automatyka.pl ;     http:// www.labor-automatyka.pl 

                  Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie.        Wyd. 10/2020 
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Odpowiedź na skok jednostkowy sygnału wejściowego ilustruje zdjęcie poniżej. 

Sygnał wejściowy – kolor niebieski, 

Odpowiedz „położenia” potencjometru – kolor żółty. 

Urządzenie zawiera mikroprocesory. Przez czas 20ms wyjście nie reaguje na zmiany sygnału wejściowego. Widać 

to na oscylogramach. Po czasie 20ms rozpoczyna się odpowiedź zbliżona do odpowiedzi członu inercyjnego 

pierwszego rzędu o stałej czasowej =88ms. Czas trwania odpowiedzi 90% wynosi około 150ms. 

 

 
 

 

Opis działania programu 
Program posiada 2 podstawowe tryby pracy różniące się stanem sygnału wejściowego RES oraz 3 stany dla 

symulacji położenia potencjometru. Sygnał RES jest generowany zawsze przy włączeniu urządzenia i 

sygnalizowany  migająca diodą zasilania. Po około 10 sekundach sygnał wyłącza się, jeśli brak jest 

uruchomionych odczytów rejestrów konfiguracyjnych. Po dezaktywowaniu sygnału jest możliwość jego ponownej 

aktywacji za pomocą programu „Labor Programmer”. W czasie aktywności sygnału RES wysłanie jakiejkolwiek 

zaakceptowanej ramki odczytu (rozkaz  READ_HOLDING_REG {0x03} lub READ_INPUT_REG {0x04}) 

protokołu MODBUS RTU pod adres urządzenia 127 i numer rejestru większy lub równy 7, powoduje odświeżanie 

czasu włączenia sygnału RES o kolejne 10 sekund. Przy aktywnym sygnale RES parametry transmisji są stałe i 

wynoszą 9600 8 N 1 oraz adres urządzenia 127 (0x7F) bez względu na zaprogramowane rejestry. W tym trybie 

możliwe jest zaprogramowanie urządzenia i zapis praktycznie każdego rejestru. 

 

 

Stany programu (rejestr 15). 

3 
Źródłem sygnału jest wejście analogowe przeliczone na wysterowanie w 0,01% skali tj 0..10000 i zapisane 

do rejestru 4. Wartość tego rejestru może być wykorzystane do retransmisji wartości. 

4 

Źródłem sygnału jest rejestr nr 4 ustawiany z interfejsu MODBUS RTU. Wartość jest przeliczana przez 

funkcję skalującą i zapisana do rejestru 4. Rejestr reprezentuje wartość z zakresu 0..10000, który stanowi o 

położeniu potencjometru. 

5 

Źródłem sygnału jest inne urządzenie oraz jego rejestr. Wartość rejestru zostaje przeskalowana funkcją 

skalującą według wartości z odpowiednich rejestrów i wynik w skali 0..10000. Zapisywany do rejestru 4 i 

następnie realizowany jest położenie potencjometru. 

 

 

 

 

 

LABOR – ASTER  
 

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 

 

  



 
Funkcja skalująca 

Przy odczycie ze skalowaniem wymagane jest określenie adresu urządzenia, a także numeru rejestru oraz dane do 

skalowania w zależności od potrzeb. Urządzenie realizuje funkcję matematyczną skalującą do wartości 

realizowanych przez urządzenie. Wynik skalowania reprezentuje położenie potencjometru w skali 0..10000. 

Błędne ustawienie wartości powoduje odcięcie wyniku działania do wartości realizowalnych.  
 

 

gdzie: 

rejestr Wartość odczytana z urządzenia slave o numerze określonym w rejestrze 17. 

skala Skala ustawiana w rejestrze 18. 

piedestał Offset dla wyniku. Wartość rejestru 19  
 

Mapa rejestrów MODBUS RTU. 
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RO 

RW 
RW 

Wysterowanie potencjometru w 0,01%. Maksimum 10000. Wartość odnosi się do 

zadanej wartości w rejestrze 0. 

7. RW RW Adres urządzenia w przestrzeni Modbus. 

8. RW RW Ilość bitów stopu. 

9. RW RW Wielkość bajtu. Wartości 8,9. Przy RES wartość 8. 

10. RW RW 
Parzystość. Dopuszczalne ‘N’ (brak) ‘E’ (parzystość) ‘O’ (nieparzystość). Przy RES 

wartość domyślna ‘N’. 

11. RW RW Młodsze słowo prędkości transmisji. Po RES 9600. 

12. RW RW Starsze słowo prędkości transmisji (dowolny 50 – 115200) 

13. RO RO Młodsze słowo rzeczywistej prędkości transmisji. 

14. RO RO Starsze słowo rzeczywistej prędkości transmisji. 

15. RO RW Stan programu 

16. RO RW Adres urządzenia w przestrzeni Modbus. 

17. RO RW Numer rejestru 

18. RO RW Skala rejestru zewnętrznego. >0 mnożnik <0 dzielnik. 

19. RO RW Piedestał wartości. 

23/24 RO RW Wartość potencjometru w Ω.  

 
UWAGA! 

Urządzenie posiada wiele innych rejestrów zapisywanych i odczytywanych pod innymi adresami np. 

fabryczne dane kalibracyjne. Ich zapis w trybie RES może skutkować rozkalibrowaniem urządzenia. 

 
i Wartość podana w zamówieniu. 
ii Dioda zasilania pulsuje przy aktywowaniu tego sygnału. Aktywny zawsze po włączeniu przez 5 sekund. Aby 

podtrzymać stan musi być ciągły odczyt parametrów kalibracyjnych z interfejsu MODBUS RTU. Istnieje 

specjalna funkcja wymuszająca stan RES z interfejsu szeregowego i dostępna w odpowiednim programie. 

 


