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DiOne 

 

Przetwornik z LCD do kontroli parametrów powietrza 
 

Quick Start 
 

 
 

Zastosowanie Przetwornika DiOne 

Przetwornik z serii DiOne służy do pomiaru wybranych parametrów powietrza, takich jak: temperatura, wilgotność względna, stężenie 

dwutlenku węgla (CO2), lotne związki organiczne (LZO/VOC), pyłki zawieszone (PM), ciśnienie atmosferyczne, … (zależy od modelu).  

Przy użyciu programatora (CODAP-RS485) i programu konfiguracyjnego (APConfig PC [DiOne]) Użytkownik może przeprogramować 

przetwornik (w tym m.in. ustawić funkcję wyświetlacza, zmienić ustawienia dot. transmisji danych, itd.). 

 

( 1 ) – interfejs RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet (Modbus TCP) - zależy od wersji 

( 2 )  – interfejs bezprzewodowy (Radio 868 MHz) - dot. wybranych wersji 

  

Instrukcja 

obsługi 

 



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

 

 

Budowa Przetwornika DiOne 

 
Rysunek 1. Budowa przetwornika DiOne – płytka PCB. 

 

Rysunek 2. Budowa przetwornika DiOne – wersja Ethernet. 

 
Rysunek 3. Budowa przetwornika DiOne – złożenie. 

 Opis Uwagi 

❶ Element pomiarowy Wymiary i dokładna lokalizacja zależy od wersji przetwornika. 

Dotyczy wersji RS-485 / Radio 

❷ Diody LED 

LED czerwona (L1) -     - zapalona  w momencie podłączenia zasilania 

przetwornika (światło ciągłe). 

LED zielona (L2) -     - zapalona  w momencie transmisji danych przez  

RS-485 (światło mrugające). 

❸ Przyłącze elektryczne 

V - zasilanie 11,5…27 VDC 

GND - masa GND (cyfrowa i analogowa) 

A, B - złącza interfejsu RS-485 

A*, B* - nie dotyczy przetworników DiOne 

Dotyczy wersji z wyświetlaczem 

❹ Wyświetlacz LCD Konfigurowalny wyświetlacz z podświetleniem. 

Dotyczy wersji Ethernet / Radio 

❺ Złącze zasilania DC-JACK 5,5/2,1mm - V+ (wew.), GND (zew.), 8…27 VDC. 

❻ Złącze komunikacyjne Złącze RJ-45 do interfejsu Ethernet LAN. 

Tabela 1. Budowa przetwornika DiOne – opis wyprowadzeń. 
 


