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Stosowane oznaczenia 

Symbol Opis 

 
Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania informacji zawartych w dokumen-
tacji dla zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej funkcjonalności urządzania. 

 
Informacje szczególnie przydatne przy instalacji i eksploatacji urządzenia. 

PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania 
urządzenia, nieutrzymania go we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania niezgod-
nego z jego przeznaczeniem. 

Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadający 
uprawnienia do instalowania urządzeń elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. 
Na instalatorze spoczywa obowiązek wykonania instalacji zgodnie z instrukcją oraz przepi-
sami i normami, dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, wła-
ściwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji. 

W instalacji z aparaturą kontrolno-pomiarową istnieje, w przypadku przecieku, zagrożenie 
dla personelu od strony medium pod ciśnieniem. W trakcie instalowania, użytkowania i prze-
glądów urządzenia należy uwzględnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony. 

W przypadku niesprawności urządzenie należy odłączyć i oddać do naprawy producentowi 
lub jednostce przez niego upoważnionej. 

  

 
W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia awarii i związanych z tym zagrożeń dla 
personelu, unikać instalowania urządzenia w szczególnie niekorzystnych warunkach, gdzie 
występują następujące zagrożenia: 

− możliwość udarów mechanicznych, nadmiernych wstrząsów i wibracji; 

− nadmierne wahania temperatury; 

− kondensacja pary wodnej, zapylenie, oblodzenie. 

 
Zmiany wprowadzane w produkcji wyrobów mogą wyprzedzać aktualizację dokumentacji papierowej 
użytkownika. Aktualne instrukcje znajdują się na stronie internetowej producenta pod adresem 
www.aplisens.pl.   

http://www.aplisens.pl/
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1. WSTĘP 

Przedmiotem instrukcji jest przepływomierz elektromagnetyczny PEM-500. 

Instrukcja zawiera dane, wskazówki oraz zalecenia dotyczące konfiguracji przepływomierza. 
 

 

Przed przystąpieniem do konfiguracji przepływomierza należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi PL.IO.PEM.500 oraz instrukcją MODBUS PL.IM.PEM.500. Instrukcje dostępne są 
na stronie internetowej producenta www.aplisens.pl.  

 

2. BEZPIECZEŃSTWO  

− Instalację i uruchomienie przepływomierza oraz wszelkie czynności związane z eksploat-
acją należy wykonywać po dokładnym zapoznaniu się z treścią instrukcji obsługi oraz  
instrukcji z nią związanych; 

− instalacja i konserwacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, 
posiadający uprawnienia do instalowania urządzeń elektrycznych oraz pomiarowych; 

− urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem dopuszczal-
nych parametrów określonych na tabliczce znamionowej; 

− zastosowane przez producenta zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo urządze-
nia mogą być mniej skuteczne, jeżeli urządzenie eksploatuje się w sposób niezgodny  
z jego przeznaczeniem; 

− przed montażem bądź demontażem urządzenia należy bezwzględnie odłączyć je od  
źródła zasilania; 

− nie dopuszcza się żadnych napraw ani innych ingerencji w układ elektroniczny przepły-
womierza. Oceny uszkodzenia i ewentualnej naprawy może dokonać jedynie producent 
lub upoważniony przedstawiciel; 

− nie należy używać przyrządów uszkodzonych. W przypadku niesprawności urządzenia 
należy je wyłączyć z eksploatacji. 

  

http://www.aplisens.pl/
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3. KONFIGURACJA PRZEPŁYWOMIERZA  

3.1. Konfiguracja i odczyt parametrów. 

Konfiguracja i odczyt parametrów przepływomierza odbywa się za pomocą interfejsu RS485 i protokołu 
MODBUS RTU z wykorzystaniem komputera PC i konwertera RS485/USB i oprogramowaniem  
RAPORT 2 lub innym, odwołującym się do rejestrów przepływomierza zgodnie z dokumentacją inter-
fejsu. Sposób instalacji programu RAPORT 2 opisano w instrukcji obsługi: „IO.RAPORT 2” dostępnej 
na stronie producenta www.aplisens.pl.  
 

Do wizualizacji danych można również użyć dowolnego panelu HMI pracującego jako 
MODBUS master. 

 
Aby przystąpić do pracy z programem należy ustawić parametry odpowiedzialne za komunikację  
z przepływomierzem analogicznie jak na rysunku 1: 

 

Rysunek 1. Ustawienia programu Raport 2 niezbędne do prawidłowej komunikacji z przepływomierzem. 

 
Po wprowadzeniu powyższych ustawień należy wyszukać przepływomierz.  
Program umożliwia wyszukiwanie na kilka sposobów: 

− kliknięcie ikony na pasku zadań; 

− wybranie skrótu klawiaturowego Ctrl+I; 

− wybranie „Urządzenie” → „Identyfikacja urządzenia”. 
 

Program rozpocznie wyszukiwanie. Przepływomierze zidentyfikowane przez program zostaną kolejno 
umieszczone na liście. 

http://www.aplisens.pl/
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3.2. Struktura menu. 

Po wyszukaniu przepływomierza i wczytaniu ustawień użytkownik ma do dyspozycji dwie karty w menu 
programu: 

− „Float value chart”; 

− „PEM500 Basic”, która składa się z 12 zakładek: 
 

• Podstawowe 

Zakładka służy do zdefiniowania podstawowych funkcji urządzenia. 

 

Rysunek 2. Widok zakładki „Podstawowe” w programie Raport 2. 
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• Zaawansowane 

W zakładce „zaawansowane” użytkownik może ustawić średnicę rury, typ czujnika oraz aktywować 
poszczególne alarmy. 
 

 

Rysunek 3. Widok zakładki „Zaawansowane” w programie Raport 2. 
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• Wyjścia 

Zakładka umożliwia aktywowanie oraz dostosowanie parametrów wyjść dotyczących: 
- pętli prądowej 4-20 mA; 
- wyjścia impulsowego; 
- wyjścia dwustanowego. 

 Przepływomierz PEM-500 posiada fizycznie zaimplementowane jedno wyjście dwustanowe, 
dlatego „Wyjście dwustanowe 2” jest nieaktywne.  

 

Rysunek 4. Widok zakładki „Wyjścia” w programie Raport 2. 

 

• Wejścia 

Zakładka pozwala na aktywowanie wejścia dwustanowego, ustawienie trybu pracy, a także czasu opóź-
nienia. 

 

Rysunek 5. Widok zakładki „Wejścia” w programie Raport 2.  
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• Filtry 

W zakładce „Filtry” użytkownik może dostosować parametry filtrowania tzn.: 
- filtr wyświetlacza LCD; 
- filtr pętli 4-20 mA; 
- filtr wyjścia impulsowego PWM; 
- filtr wyjścia MODBUS;  
- filtr poziomu wstępnego (0-10). 

 

Rysunek 6. Widok zakładki „Filtry” w programie Raport 2. 
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• Dozowanie 

Zakładka umożliwia dostosowanie parametrów funkcji dozowania.  

Kanał drugi jest fizycznie niezaimplementowany. Wszelkie zmiany lub ustawienia wprowa-
dzone w tym polu nie będą wpływać na funkcjonowanie systemu. 

 

Rysunek 7. Widok zakładki „Dozowanie” w programie Raport 2. 

 

• Modbus 

Zakładka umożliwia dostosowanie parametrów dla komunikacji Modbus. 

 

Rysunek 8. Widok zakładki „Modbus” w programie Raport 2.  
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• Archiwum 

Zakładka służy do przeglądania archiwum pomiarów i zdarzeń. Urządzenie posiada możliwość zapisa-
nia 8128 zdarzeń i 8128 pomiarów.  

 

Rysunek 9. Widok zakładki „Archiwum” w programie Raport 2. 

• Informacje 

Zakładka zawiera informacje o podstawowych danych przepływomierza m.in.: numer seryjny, wersje 
hardware i software.  

 

Rysunek 10. Widok zakładki „Informacje” w programie Raport 2.  



 PL.IK.PEM.500 
 

Edycja 01.A.002/2022.03  13 

• Funkcje 
Zakładka umożliwia kasowanie: 

• totalizerów użytkownika; 

• czasu pracy użytkownika; 

• błędów urządzenia. 

Pozwala także na: 

• zdefiniowanie parametrów domyślnych; 

• przywrócenie ustawień fabrycznych. 

 

Rysunek 11. Widok zakładki „Funkcje” w programie Raport 2. 

 

• Status 

Zakładka informuje o stanie wejść/wyjść dwustanowych oraz pokazuje ewentualne błędy dotyczące 
przepływomierza. 

 

Rysunek 12. Widok zakładki „Status” w programie Raport 2. 

Pole „Flagi statusowe/informacyjne” sygnalizują możliwe błędy spowodowane usterką sprzętową lub 
niewłaściwym podłączeniem. W tabeli 1 wyszczególniono możliwe przyczyny zaistniałych błędów. 
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Tabela 1. Statusy błędów zdefiniowane w programie Raport 2 oraz możliwe przyczyny występowania. 

Status błędu Możliwe przyczyny 

Błąd płytki pomiarowej 

Ogólna informacja o błędzie płytki pomiarowej. 
Błąd ten może być spowodowany: 
1. przekroczonym napięciem różnicowym elektrod; 
2. awarią przetwornika A/C pomiarowego lub znacznym 

przekroczeniem zakresu jego napięć wejściowych; 
3. brakiem stabilizacji prądu cewki czujnika (uszkodzenie 

czujnika, okablowania, lub płytki pomiarowej); 
4. przekroczonym napięciem bezwzględnym elektrod 

pomiarowych (prawie zawsze na skutek czynników 
zewnętrznych); 

5. przekroczonym napięciem pomiarowym na elektrodach. 
Uwaga: błędy 1, 2, 4 i 5 są najczęściej skutkiem czynników 
zewnętrznych takich jak zanieczyszczenie elektrod, brak  
cieczy, spienienie cieczy lub nieprawidłowe uziemienie czuj-
nika. Należy sprawdzić parametry układu gdyż zazwyczaj 
błąd płytki pomiarowej nie jest związany z uszkodzeniem 
przepływomierza. 

Błąd czujnika pomiarowego 
Przerwa w obwodzie elektrody, detekcja błędu na podstawie 
pomiaru rezystancji - uszkodzenie sprzętowe. 

Błąd cewki czujnika pomiarowego 

Nieprawidłowa rezystancja cewki czujnika pomiarowego.  
Detekcja błędu na podstawie pomiaru rezystancji - uszkodze-
nie sprzętowe lub znaczne przekroczenie temperatury czuj-
nika. 

Błąd pamięci wewnętrznej  
przepływomierza 

Błąd wewnętrznej pamięci EEPROM zawierającej parametry 
urządzenia. 
Błąd wewnętrznej pamięci SRAM przechowującej totalizery 
przepływomierza. 

Detekcja pustej rury 

Przynajmniej jedna z elektrod jest odkryta - brak medium  
w układzie. Należy sprawdzić parametry układu gdyż błąd 
nie jest uszkodzeniem sprzętowym związanym z przepły-
womierzem. 

*Detekcja niepełnej rury 

Dotyczy czujników wyposażonych w 3 elektrody aktywne. 
Błąd ten wskazuje, że trzecia elektroda jest odkryta - instala-
cja nie jest w całości wypełniona medium. Błąd nie jest zwią-
zany z uszkodzeniem przepływomierza. 

*Dotyczy czujników wyposażonych w 3 elektrody aktywne. 

 
Przywrócenie ustawień fabrycznych i komunikacji Modbus.  
W sytuacji kiedy użytkownik wyłączy komunikację Modbus jedynym sposobem jest przywrócenie  
przepływomierza do ustawień fabrycznych.  
 
W tym celu należy wykonać następujące kroki: 

1. Wyłączyć zasilanie; 
2. Zdjąć obudowę przetwornika i założyć zworę na złączu P3 i P8; 
3. Włączyć zasilanie i odczekać ok 10 sekund; 
4. Wyłączyć zasilanie i zdjąć zworę P3; 
5. Zamontować pokrywę przetwornika; 
6. Włączyć zasilanie. 

Urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych oraz przywrócono komunikację za pomocą 
interfejsu Modbus. 
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• Diagnostyka 

Zakładka umożliwia diagnostykę m.in.: 
- pętli prądowej; 
- wyjścia impulsowego; 
- wyjścia dwustanowego. 

Ponadto użytkownik ma możliwość przeprowadzenia symulacji przepływu o zdefiniowanej wartości 
oraz wykonanie testu wyświetlacza (dotyczy wersji z wyświetlaczem). 

 

Rysunek 13. Widok zakładki „Diagnostyka” w programie Raport 2. 

 
Zawartość pól, w których można zmienić ustawienia lub wpisać wartość zatwierdza się  
poleceniem Wpisz. 
Polecenie Odczytaj służy do odczytu aktualnych ustawień w konkretnym oknie. 
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3.3. Podgląd danych na wirtualnym wyświetlaczu 

W programie „RAPORT 2” istnieje możliwość podglądu informacji wyświetlanych na wyświetlaczu  
w czasie rzeczywistym. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu, na którym pokazano obraz 
wirtualnego wyświetlacza przepływomierza PEM-500. 

 

 

Rysunek 14. Zrzut ekranu przedstawiający aktualny podgląd obrazu wirtualnego wyświetlacza przepływomierza 
PEM-500 w programie Raport 2. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 

4.1. Informacje dodatkowe 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych  
w urządzeniu nie pogarszających jego parametrów użytkowych. 

 

 

Instrukcja obsługi przepływomierza PL.IO.PEM.500 oraz instrukcja MODBUS 
PL.IM.PEM.500 znajduje się na stronie internetowej producenta www.aplisens.pl.  

4.2. Rejestr zmian 

Nr 
zmiany 

Edycja  
dokumentu 

Opis zmian 

- 01.A.001/2020.07 Pierwsza wersja dokumentu. Opracował dział DBFD. 

1 01.A.002/2022.03 Zmiany redakcyjne, aktualizacja rzutów z programu „Raport 2”. 

http://www.aplisens.pl/
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