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PRzykłAD zASTOSOWANiA

nD30 - MiERNik PARAMETRÓW SiECi 
 nD30iot  - MiERNik PARAMETRÓW SiECi DLA APLikACji iot    

0/4...20
Am

1x 2x

ethernet tcp ip

ethernet www/ ftp

rS-485

• Pomiar 54  wielkości  energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia do 63-ciej 
w sieciach 1-fazowych, 2-przewodowych oraz 3-fazowych, 3- lub 4-przewodowych układach 
symetrycznych lub niesymetrycznych.

• Protokół mQtt idealny do komunikacji w rozproszonych systemach akwizycji
danych - aplikacje iot  (nD30iot).

• wysoka klasa dokładność (0,2s dla energii czynnej).
• kolorowy ekran grafi czny LCD 3,5’’ typu TFT, 320 x 240 pikseli, w pełni konfi gurowalny 

przez użytkownika (10 stron, po 8 parametrów na stronie).
• Dodatkowe 2 strony na prezentację harmonicznych oraz 1 strona dedykowana

do wizualizacji w formie miernika analogowego.
•	 Wskazania uwzględniające wartości zaprogramowanych przekładni.
•	 Pamięć wartości maksymalnych i minimalnych.
•	 2 konfi gurowalne wyjścia alarmowe.
•	 Opcjonalnie: wyjście analogowe 0/4...20 mA i 2 wejścia Pt 100 (np. do pomiaru temperatury 

transformatora), 2 wejścia binarne separowane 0/5...24V d.c.
•	 Wyjście cyfrowe RS-485 - protokół MODBUS.
•	 Archiwizacja do 32 mierzonych parametrów w wewnętrznej pamięci systemu plików 8 gB (opcja).
• nowoczesny i wygodny w użyciu ethernet 10/100 BASE-T (opcja):

•	 protokół: MODBUS TCP/iP, HTTP, FTP,
•	 protokół:  MQTT (ND30ioT)
•	 usługi: serwer www, serwer ftp, klient DHCP.

•	 Programowanie parametrów za pomocą bezpłatnego oprogramowania econ.
•	 Podtrzymanie bateryjne zegara RTC.
•	 gabaryty zewnętrzne: 96 x 96 mm.
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• tryb przekaźnika nadzorczego dla wyjść alarmowych (nD30 i nD30iot)
• Protokół mQtt (dla nD30)

Uwagi:
•	 Nowe funkcje dostępne od wersji oprogramowania 1.07
•	 Aktywacja funkcji za pomocą kluczy licencyjnych – szczegóły w sposobie zamówienia.
•	 Funkcje można aktywować  w urządzeniach już zainstalowanych na obiekcie po uprzedniej

aktualizacji oprogramowania.

NOWE
FUNKCJE
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•	 napięcie międzyfazowe średnie: Umf

•	 prąd 3-fazowy średni: iS

•	 moc czynna średnia np. 15, 30, 60 min. Pdemand

•	 moc pozorna średnia Sdemand

•	 prąd uśredniony idemand

•	 energia czynna, bierna i pozorna 3-fazowa EnP, EnQ, EnS
•	 energia czynna, bierna, pozorna z licznika zewnętrznego : EnPE
•	 całkowite współczynniki zawartości harmonicznych dla napięć 

i prądów fazowych THDU1, THDU2, THDU3, THDi1,  THDi2, THDi3  oraz 
dla napięć i prądów 3-fazowych THDU, THDi

•	 harmoniczne napięć i prądów fazowych -  do 63-ciej 
•	 temperatura (2 x wejście Pt100)

•	 napięcia fazowe: U1, U2, U3

•	 napięcia międzyfazowe: U12, U23, U31

•	 prądy fazowe i1, i2, i3

•	 moce czynne fazowe: P1, P2, P3

•	 moce bierne fazowe: Q1, Q2, Q3

•	 moce pozorne fazowe: S1, S2, S3

•	 fazowe współczynniki mocy czynnych: Pf1, Pf2, Pf3

•	 fazowe współczynniki mocy biernej do czynnej: tgj1, tgj2, tgj3

•	 moc czynna, bierna i pozorna 3-fazowa: P, Q, S
•	 współczynnik mocy 3-fazowych średnich: PF, tgj
•	 częstotliwość f
•	 napięcie 3-fazowe średnie: US

POMiAR i WizUALizACjA PARAMETRÓW ENERgETyCzNyCH

nD30, nD30iot - MiERNik PARAMETRÓW SiECi

mQtt 

PRzykłAD zASTOSOWANiA
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interfejs cyfrowy
rodzaj interfejsu Protokół transmisji Uwagi

RS-485 Modbus RTU 8N2, 8E1, 8O1, 8N1                                             Adres 1..247 prędkość transmisji: 4.8, 9.6, 19.2 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s

Ethernet 10/100 Base-T -opcja
Modbus TCP, HTTP, FTP serwer WWW serwer FTP, klient DHCP

MQTT

DANE TECHNiCzNE

 wejścia DoDatkowe
rodzaj wejścia właściwości

Wejście PT100 (T1, T2) - opcja 2 x Pt100, 2-przewodowe, -50...400oC, błąd podstawowy 0,5 %

Wejścia binarne - opcja 0 V d.c. – wejście binarne nieaktywne,  5...24 V d.c. – wejście binarne aktywne

nD30, nD30iot  - MiERNik PARAMETRÓW SiECi

tr_i - Przekładnia przekładnika prądowego = Prąd pierwotny przekładnika / Prąd wtórny przekładnika prądowego,
tr_U - Przekładnia przekładnika napięciowego = Napięcie pierwotne przekładnika / Napięcie wtórne przekładnika napięciowego,                        

izolacja galwanicznacechy Użytkowe

RTC

Ochrona

hasłem

THD

AC
Pt100
2x

RS

485

0/4..20

Am

2x

Ethernet

wejścia wyjścia

RS

485Zasilanie

RS

485

RS

485Zasilanie

RS

485Zasilanie

RS

485Zasilanie

RS

485Zasilanie

Ethernet analog. alarm.

fazaL1 fazaL2 fazaL3
Pt100
2x

RS

485Zasilanie

PRZEKAŹNIK
NADZORCZY

zakresy Pomiarowe
wielkość mierzona zakres pomiarowy l1 l2 l3 Σ klasa 

Prąd 1/5 A             1 A~
                                  5 A~

0,002 ..0,100..1,200 A  
0,010 ..0,500.. 6,000 A  
...100,00 kA (tr_i≠1)

• • • 0,2 (PN-EN 61557-12)

Napięcie L-N    57,7 V~
                            110 V~
                             230 V~    
                             400 V~ 

5,700..11,500 ..70,000 V  
11,000..22,000 ..132,00 V  
23,000..46,000 .. 276,00 V 
40,000..80,000 .. 480,00 V   

...1920,0 kV 

• • • 0,2 (PN-EN 61557-12)

Napięcie L-L      100 V~
                              190 V~
                              400 V~    
                               690 V~

10,000 ..20,000..120,00 V   
19,000 ..38,000..228,00 V   
40,000..80,00 .. 480,00 V 

69,000..138,00 .. 830,00 V  
...1999,0 kV (tr_U≠1)

• • • 0,5 (PN-EN 61557-12)

Moc czynna P   -19999 MW .. 0,000 W ..
..19999 MW (tr_U≠1,tr_i≠1) • • • • 0,5 (PN-EN 61557-12)

Moc bierna Q -19999 MVar .. 0,000 Var ..
..19999 MVar (tr_U≠1,tr_i≠1) • • • • 1 (PN-EN 61557-12)

Moc pozorna S 0,000 .. 1999,9 VA ..
..19999 MVA (tr_U≠1,tr_i≠1) • • • • 0,5 (PN-EN 61557-12)

energia czynna enP 
(pobierana lub oddawana) 0,000 .. 99 999 999,999 kWh • 0,2s (Pn-en 62053-22)

Energia bierna EnQ
(indukcyjna lub pojemnościowa)  0,000 .. 99 999 999,999 kvarh • 1  (PN-EN 61557-12)

Energia pozorna EnS 0,000 .. 99 999 999,999 kVAh • 0,5 (PN-EN 61557-12)

Współczynnik mocy czynnej PF -999,99 ..-1,00 ..0 ..1,00 .. 999,99 • • • • 1 (PN-EN 61557-12)

Współczynnik tg
(stosunek mocy biernej do czynnej)

-999,99...-1,20 .. 0 .. 1,20...999,99 • • • • 1

Częstotliwość f 45,000...65,000..100 Hz • 0,1 (PN-EN 61557-12)

Współczynnik zniekształceń harmonicznych 
napięcia  THDU i prądu THDi 0,0 ..100,0 % • • • • 5 (PN-EN 61557-12)

Amplitudy harmonicznych napięcia  Uh2 ...Uh63 , 
prądu ih2 …  ih63 

0,0 ..100,0 % • • • ii (iEC61000-4-7)

2x

2x

Har
63



www.lumel.com.pl4

nD30, nD30iot  - MiERNik PARAMETRÓW SiECi

wymagania bezPieczeństwa i komPatybilności

kompatybilność elektromagnetyczna
odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-2
emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4

izolacja zapewniana  przez obudowę podwójna wg PN-EN 61010-1
izolacja między obwodami podstawowa wg PN-EN 61010-1
stopień zanieczyszczenia 2 wg PN-EN 61010-1
kategoria instalacji iii wg PN-EN 61010-1

maksymalne napięcie pracy względem ziemi
•	 dla obwodów zasilania i wyjść przekaźnikowych  300 V
•	 dla wejścia pomiarowego 500 V 
•	 dla obwodów RS-485, Ethernet, wejścia i wyjścia impulsowego, wyjść analogowych: 50 V

wg PN-EN 61010-1

wysokość npm < 2000 m

cechy zewnętrzne
Pole odczytowe ekran graficzny kolorowy 3,5’’ , typu LCD TFT 320 x 240 pikseli
wymiary gabarytowe 96 x 96 x 77 mm otwór montażowy 92,5 x 92,5  mm

masa 0,3 kg 

stopień ochrony od strony czołowej: iP65 od strony zacisków: iP20

znamionowe warUnki Użytkowania
napięcie zasilania            85...253 V a.c. (40...50...400 Hz), 90...300 V d.c.

           albo 20...40 V a.c., 20...60 V d.c. pobór mocy ≤ 6 VA

Pobór mocy w obwodzie napięciowym ≤ 0.2 VA w obwodzie prądowym  ≤ 0,1 VA

sygnał wejściowy 0...0,1...1,2 in;  0,1…0,2...1,2 Un dla prądu, napięcia, PFi, tgji częstotliwość 45...50...60...100 Hz,  sinusoidalny (THD ≤ 8%)

współczynnik mocy -1…0…1

czas nagrzewania 5 min.

temperatura otoczenia -10…23…55°C, klasa k55 zgodnie z PN- EN61557-12

wilgotność 0...40...65…95% niedopuszczalne skroplenia

Pozycja pracy dowolna

zewnętrzne pole magnetyczne ≤ 40…400 A/m d.c. ≤ 3 A/m a.c. 50/60 Hz

Przeciążalność krótkotrwała wejście napięciowe: 2 Un (5 sec.) wejście prądowe 50 A (1 sec.)

Dopuszczalny współczynnik szczytu prądu: 2 napięcia: 2

Dodatkowe błędy w % błędu podstawowego od zmian temperatury otoczenia: < 50% / 10°C

Opis gniazd przyłączeniowych miernika

SCHEMATy POłąCzEń

Pomiar pośredni w sieci 4-przewodowej -
 podłączenia sygnałów wejściowych
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nD30, nD30iot  - MiERNik PARAMETRÓW SiECi

SPOSOBy WizUALizACji DANyCH POMiAROWyCH

dwa ekrany dedykowane pomiarom 
harmonicznych;  wkazania harmo-

nicznych napięcia i prądu (do 51-ej); 
prezentacja w formie bargrafu z funkcją 

zoom dla wszystkich harmonicznych 

łatwe w obsłudze, intuicyjne menu;
pasek informacyjny: kolejność faz, wyjścia 

alarmowe, pomiar temperatury*, 
archiwizacja i pamięć*, Ethernet*
 oraz interfejs RS-485, czas i data

*- dostępne zależnie od wersji wykonania ND30iOT, ND30

do 10 programowalnych ekranów 
(8 parametrów na stronę);
możliwość zmiany koloru 
dla wszystkich ekranów

kolory wskazań cyfrowych: 

prezentacja w formie widoku 
miernika analogowego z podglądem 
min/max dla wartości wyświetlanej 

i funkcją zoom 
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nD30, nD30iot - MiERNik PARAMETRÓW SiECi

kONFigURACjA MiERNikA BEzPłATNyM PROgRAMEM  econ 

zDALNy ODCzyT PARAMETRÓW POPRzEz ETHERNET : SERWER www, ftP

możliwość konfiguracji i aktualizacji ND30iOT, 

ND30 darmowym programem econ 
(poprzez RS-485 lub interfejs Ethernet*)

serwer internetowy* do zdalnego 
odczytu danych pomiarowych prądu;  

serwer FTP* do pobierania danych 
archiwalnych w plikach CSV

*- dostępne zależnie od wersji wykonania 
ND30iOT, ND30

*- dostępne zależnie od wersji wykonania 
ND30iOT, ND30
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zAMAWiANiE

nD30, nD30iot  - MiERNik PARAMETRÓW SiECi

Miernik nD30 X X X X XX X X

napięcie wejściowe (fazowe/międzyfazowe) Un:
3 x 57,7/ 100 V, 3x 230/ 400 V 1
3 x 110/ 190 V, 3 x 400/ 690 V 2
Dodatkowe wyjścia/ wejścia:
2 przekaźniki 1
2 przekaźniki, 1 wyjście analogowe, 2 wejścia PT100 2
2 przekaźniki, 1 wyjście analogowe, 2 separowane wejścia binarne 3
interfejs:
RS-485 1
RS-485 i Ethernet, wewnętrzna pamięć systemu plików 2
zasilanie:
85...253 V a.c., 90...300 V d.c. 1
20...40 V a.c., 20...60 V d.c. 2
wykonanie:
standardowe 00
przekaźnik nadzorczy          SR
specjalne* XX
wersja językowa:
polska/angielska M
inna* X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestem kontroli jakości 1
ze świadectwem wzorcowania 2
wg uzgodnień z odbiorcą X

Przykład zamówienia:
kod: nD30 122100m0 oznacza:
                    nD30 -  miernik ND30
   1 -  napięcie wejściowe 3 x 57,7/ 100 V, 3x 230/ 400 V
    2 -  2 przekaźniki, 1 wyjście analogowe, 2 wejścia PT100
    2 -  RS-485 i Ethernet, wewnętrzna pamięć systemu plików
 1 -  napięcie zasilania: 85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
    00 - wykonanie standardowe
 m -  polsko-angielska wersja językowa
    0 -  bez dodatkowych wymagań

*  tylko po uzgodnieniu z producentem

Miernik nD30iot X X 2 X XX X X

napięcie wejściowe (fazowe/międzyfazowe) Un:
3 x 57,7/ 100 V, 3x 230/ 400 V 1
3 x 110/ 190 V, 3 x 400/ 690 V 2
Dodatkowe wyjścia/ wejścia:
2 przekaźniki 1
2 przekaźniki, 1 wyjście analogowe, 2 wejścia PT100 2
2 przekaźniki, 1 wyjście analogowe, 2 separowane wejścia binarne 3
interfejs:
RS-485 i Ethernet, wewnętrzna pamięć systemu plików 2
zasilanie:
85...253 V a.c., 90...300 V d.c. 1
20...40 V a.c., 20...60 V d.c. 2
wykonanie:
protokół MQTT MQ
przekaźnik nadzorczy + protokół MQTT ** MS
wersja językowa:
polska/angielska M
inna* X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestem kontroli jakości 1
ze świadectwem wzorcowania 2
wg uzgodnień z odbiorcą X

Przykład zamówienia:
kod: nD30iot  1221mQm0 oznacza:
             nD30iot -  miernik ND30ioT
   1 -  napięcie wejściowe 3 x 57,7/ 100 V, 3x 230/ 400 V
    2 -  2 przekaźniki, 1 wyjście analogowe, 2 wejścia PT100
    2 -  RS-485 i Ethernet, wewnętrzna pamięć systemu plików
 1 -  napięcie zasilania: 85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
    mQ - wykonanie MQTT
 m -  polsko-angielska wersja językowa
    0 -  bez dodatkowych wymagań

*  tylko po uzgodnieniu z producentem

kod zamówienia opis klucza licencyjnego

LkEy WXND30MQ aktywacja protokołu MQTT w ND30

LkEy WXND30SR    aktywacja funkcji przekaźnika nadzorczego w ND30

LkEy WXND30MS aktywacja protokołu MQTT oraz funkcji przekaźnika 
nadzorczego w ND30

Ważne: Przy zamawianiu należy podać  kod wykonania miernika i numer 
seryjny  ND30. jest on umieszczony na tabliczce znamionowej miernika, 
w menu konfiguracji w trybie informacje (patrz poniżej - rys.1)  lub na pasku 
w programie eCon (rys.2)

kod zamówienia opis klucza licencyjnego

LkEy WXND30iOTMS aktywacja funkcji przekaźnika nadzorczego w ND30ioT

Ważne: Przy zamawianiu należy podać  kod wykonania miernika i numer 
seryjny  ND30ioT. jest on umieszczony na tabliczce znamionowej miernika, 
w menu konfiguracji w trybie informacje (patrz poniżej - rys.1)  lub na pasku 
w programie eCon (rys.2)

SpoSób zamaWiania funkcji (przekaźnik nadzorczy, protokół mqtt)

SpoSób zamaWiania funkcji (przekaźnik nadzorczy)
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informacja techniczna:
Tel: 68 45 75 306/180/260/353
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
Realizacja zamówień:
Tel: 68 45 75 207/209 /218/341
Fax: 68 32 55 650

lUmel s.a.
ul. Sulechowska 1, 65-022 zielona góra
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

Więcej informacji o naszych wyrobach można 
znaleźć  na naszej stronie internetowej:

www.lumel.com.pl

znaleźć  na naszej stronie internetowej: Dołącz do nas na Facebooku!

ND30-19F, ND30ioT-19B

nD30, nD30iot  - MiERNik PARAMETRÓW SiECi

ND30-07 Rev.C                          User's manual (Instrukcja obsługi)                            59

 12.2  Aktualizacja firmware - programu głównego miernika

W miernikach ND30 zaimplementowano funkcję umożliwiającą uaktualnienie oprogramowania z komputera 
PC z oprogramowaniem eCon. Bezpłatne oprogramowanie eCon oraz pliki aktualizacyjne są dostępne na 
stronie www.lumel.com.pl. Uaktualnienie oprogramowania miernika (firmware) można wykonać poprzez 
interfejs RS485. Aktualizacji dokonujemy w zakładce LUMEL UPDATER.

  a)   b) 

Rys.33. Widok okna programu: a) eCon, b) uaktualniania oprogramowania 
Uwaga! Po uaktualnieniu oprogramowania należy ustawić nastawy fabryczne miernika, dlatego zalecane 
jest wstępne zachowanie parametrów miernika przed uaktualnieniem przy użyciu oprogramowania eCon.
Po uruchomieniu programu eCon należy ustawić w ustawieniach port szeregowy, prędkość, tryb i adres 
miernika. Następnie wybrać miernik ND30 i kliknąć Konfiguruj. Aby odczytać wszystkie ustawienia należy 
kliknąć ikonę strzałki w dół, następnie ikonę dyskietki aby zapisać ustawienia do pliku (potrzebne do 
późniejszego ich  przywrócenia). Po wybraniu opcji Aktualizuj firmware (w prawym górnym rogu ekranu) 
otworzone zostanie okno Lumel Updater (LU) – Rys. 33 b. Wcisnąć Connect.  W oknie informacyjnym 
Messages są umieszczane informacje o przebiegu procesu aktualizacji. Przy prawidłowo otwartym porcie 
wyświetlony jest napis Port opened. W mierniku wejście w tryb uaktualniania wykonywane jest na dwa 
sposoby: zdalnie przez LU (na podstawie ustawień w eCon – adres, tryb, prędkość, port COM) oraz  

poprzez załączenie zasilania miernika przy wciśniętym przycisku  (przy wejściu w tryb bootloadera 
przyciskiem, parametry komunikacji:  prędkość 9600, RTU8N2, adres 1). Na wyświetlaczu pojawi się napis 
boot z wersją bootloadera, natomiast w programie LU wyświetlony zostaje komunikat Device found oraz 
nazwa i wersja programu podłączonego urządzenia. Należy wcisnąć przycisk „...” i wskazać plik 
aktualizacyjny miernika. Przy prawidłowo otwartym pliku pojawia się informacja File opened. Należy wcisnąć 
przycisk Send. Po zakończonym pozytywnie uaktualnieniu miernik przechodzi do normalnej pracy, 
natomiast w oknie informacyjnym pojawia się napis Done oraz czas trwania aktualizacji. Po zamknięciu 
okna LU, należy przejść do grupy parametrów Parametry serwisowe, zaznaczyć opcję Ustaw parametry 
domyślne miernika i wcisnąć przycisk Przywróć. Następnie należy wcisnąć ikonę folderu aby otworzyć 
wcześniej zapisany plik z ustawieniami i nacisnąć ikonę strzałki w górę aby zapisać ustawienia w mierniku. 
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Tablica 11  
Lp. Nazwa parametru Cecha / wartość Opis Wartość 

fabryczna
1 Hasło 0 ... 9999 0 - wyłączone 0

2 Język English, Polski, 
Deutsch 

Polski

3 Czas gg:mm godzina:minuta 00:00:00

4 Data dd/mm/rrrr Dzień/miesiąc/rok 1.01.2015

5 Ustawienia fabryczne Nie, Tak Nie

 7.10  Tryb Informacje 

W opcjach wybrać tryb Informacje i wybór zatwierdzić przyciskiem .

Rys.25. Ekran trybu Informacje 

Tablica 12  
Lp. Nazwa parametru Cecha / wartość Opis Wartość fabryczna
1 Typ Typ miernika ND30

2 Kod wykonania Pierwsze 5 cyfr kodu wykonania np.12200

3 Wersja loadera Wersja programu ładującego ( loadera 
)

np.1.04

4 Wersja programu Wersja programu głównego miernika np.0.60

5 Numer seryjny ddmmxxxx Aktualny nr seryjny miernika 
dzień miesiąc nr bieżący 

np.15070006

6 Adres MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx 48-bitowy sprzętowy adres interfejsu 
Ethernet zapisany heksadecymalnie

np.64:0E:0D:0C:0B:0A 

7 DHCP Wył./Zał Włączenie/ wyłączenie klienta DHCP 
(obsługa automatycznego pozyskiwania 

parametrów protokołu IP interfejsu 
Ethernet miernika od zewnętrznych 
serwerów DHCP występujących w 

obrębie tej samej sieci lokalnej  LAN)

Wył. 

8 Adres IP 0.0.0.0...255.255.255.255 10.0.1.161
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-

9 Maska podsieci 0.0.0.0...255.255.255.255 255.0.0.1 -

10 Brama domyślna 0.0.0.0...255.255.255.255 0.0.0.0 -

11 Adres DNS 0.0.0.0...255.255.255.255 10.0.0.44 -

12 Kod serwisowy 12A49AD32EF7C98A12BC 20 znakowy kod włączający 
funkcjonalność rozszerzoną

-  

Wybierz

Rys. 1 Numer seryjny i kod wykonania w menu miernika

Rys. 2 Numer seryjny w pasku programu eCon
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funkcjonalność rozszerzoną

-  

Wybierz
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 12.2  Aktualizacja firmware - programu głównego miernika

W miernikach ND30 zaimplementowano funkcję umożliwiającą uaktualnienie oprogramowania z komputera 
PC z oprogramowaniem eCon. Bezpłatne oprogramowanie eCon oraz pliki aktualizacyjne są dostępne na 
stronie www.lumel.com.pl. Uaktualnienie oprogramowania miernika (firmware) można wykonać poprzez 
interfejs RS485. Aktualizacji dokonujemy w zakładce LUMEL UPDATER.

  a)   b) 

Rys.33. Widok okna programu: a) eCon, b) uaktualniania oprogramowania 
Uwaga! Po uaktualnieniu oprogramowania należy ustawić nastawy fabryczne miernika, dlatego zalecane 
jest wstępne zachowanie parametrów miernika przed uaktualnieniem przy użyciu oprogramowania eCon.
Po uruchomieniu programu eCon należy ustawić w ustawieniach port szeregowy, prędkość, tryb i adres 
miernika. Następnie wybrać miernik ND30 i kliknąć Konfiguruj. Aby odczytać wszystkie ustawienia należy 
kliknąć ikonę strzałki w dół, następnie ikonę dyskietki aby zapisać ustawienia do pliku (potrzebne do 
późniejszego ich  przywrócenia). Po wybraniu opcji Aktualizuj firmware (w prawym górnym rogu ekranu) 
otworzone zostanie okno Lumel Updater (LU) – Rys. 33 b. Wcisnąć Connect.  W oknie informacyjnym 
Messages są umieszczane informacje o przebiegu procesu aktualizacji. Przy prawidłowo otwartym porcie 
wyświetlony jest napis Port opened. W mierniku wejście w tryb uaktualniania wykonywane jest na dwa 
sposoby: zdalnie przez LU (na podstawie ustawień w eCon – adres, tryb, prędkość, port COM) oraz  

poprzez załączenie zasilania miernika przy wciśniętym przycisku  (przy wejściu w tryb bootloadera 
przyciskiem, parametry komunikacji:  prędkość 9600, RTU8N2, adres 1). Na wyświetlaczu pojawi się napis 
boot z wersją bootloadera, natomiast w programie LU wyświetlony zostaje komunikat Device found oraz 
nazwa i wersja programu podłączonego urządzenia. Należy wcisnąć przycisk „...” i wskazać plik 
aktualizacyjny miernika. Przy prawidłowo otwartym pliku pojawia się informacja File opened. Należy wcisnąć 
przycisk Send. Po zakończonym pozytywnie uaktualnieniu miernik przechodzi do normalnej pracy, 
natomiast w oknie informacyjnym pojawia się napis Done oraz czas trwania aktualizacji. Po zamknięciu 
okna LU, należy przejść do grupy parametrów Parametry serwisowe, zaznaczyć opcję Ustaw parametry 
domyślne miernika i wcisnąć przycisk Przywróć. Następnie należy wcisnąć ikonę folderu aby otworzyć 
wcześniej zapisany plik z ustawieniami i nacisnąć ikonę strzałki w górę aby zapisać ustawienia w mierniku. 
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Wybierz


