
 

  

 

 

  

   

Moduły wyjść analogowych MSP są konfigurowalnymi 

mikroprocesorowymi źródłami prądowymi w standardzie 4 – 20 mA. 

Opracowane jako moduł przelicznika objętości gazu 

MSP-02-FC, cechują się wysoką dokładnością 
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lista rejestrów i tablica DP zawarte są w tym dokumencie. 
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1 Cechy urządzenia 
Moduły wyjść analogowych MSP-WW01.4A i MSP-WW01.2A są konfigurowalnymi urządzeniami 

mikroprocesorowymi, przeznaczonymi do pracy w układach automatyki, jako sterowane cyfrowo 

źródła prądowe w zakresie 4 – 20 mA. 

W stosunku do dostępnych na rynku urządzeń, nowa generacja urządzeń z rodziny MSP dysponuje 

cechami funkcjonalnymi, które czynią je szczególnie przydatnymi do stosowania w torach sterują-

cych. 

1.1 Dokładność 

Urządzenia te charakteryzują się wysoką dokładnością generowanego sygnału (≤0,05% w warunkach 

odniesienia), co czyni je szczególnie przydatnymi do stosowania wszędzie tam, gdzie potrzebne jest 

stabilne i pewne źródło sygnału prądowego. 

1.2 Komunikacja w standardzie przemysłowym i gazowniczym 

Pełna informacja o wielkościach mierzonych na wejściach pomiarowych i możliwość ustawiania wyjść 

dostępna jest, poprzez port RS-485, w protokole Modbus (ASCII lub RTU) oraz GazModem 2 (lub 

w dowolnym innym protokole – na specjalne zamówienie). 

1.3 Aplikacja do konfiguracji i monitorowania 

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą dostarczonej przez producenta aplikacji konfiguru-

jąco-monitorującej „Monitor”, wspólnej dla całej rodziny urządzeń MSP. 

1.4 Konfigurowalny adres Modbus/GazModem 

Każde urządzenie posiada indywidualny, konfigurowalny adres, dzięki czemu w jednej gałęzi może 

pracować do 254 urządzeń logicznych – dla standardu Modbus; w przypadku komunikacji poprzez 

GazModem takie ograniczenie nie występuje. 

2 Przeznaczenie i funkcje 
 

2.1 Sterowane źródło prądowe 

Urządzenie jest źródłem prądowym w zakresie 4 – 20 mA, które może być wysterowane z systemów 

nadrzędnych za pomocą łącza cyfrowego przy użyciu jednego z protokołów: 

• Modbus ASCII lub RTU, 

• GazModem 2, 

• Innych protokołach przemysłowych (na specjalne zamówienie, wg dostarczonej specyfikacji). 
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3 Podstawowe dane techniczne 

 
Rysunek 1. Moduł wyjść analogowych MSP-WY01.4A 

 
Rysunek 2. Moduł wyjść analogowych MSP-WY01.2A 

 
Rysunek 3. Tabliczka znamionowa modułu wyjść 

analogowych MSP-WY01.4A 

 
Rysunek 4. Tabliczka znamionowa modułu wyjść 

analogowych MSP-WY01.2A 



8 / 22 Instrukcja obsługi modułów wyjść analogowych MSP 

2013-06-21  IO/MSP-WA/PL/r1 

3.1 Właściwości fizyczne 

 MSP-WY01.4A MSP-WY01.2A 

Masa 145 g 110 g 

Wymiary 23 × 114,5 × 100 mm 

Montaż szyna DIN 35 mm 

3.2 Warunki pracy 

Temperatura otoczenia -20 ÷ +50 °C 

Stopień ochrony IP20 

Zasilanie 20 ÷ 27 VDC 

 MSP-WY01.4A MSP-WY01.2A 

Maksymalny pobór prądu 150 mA 110 mA 

3.3 Sygnały wyjściowe 

Sygnały WY 2 lub 4 wyjścia analogowe 4÷20 mA, 16-bitowy przetwornik C/A 

  

3.4 Komunikacja 

RS-485 1 port RS-485 

Prędkość transmisji max. 115200 bit/s 

Protokół Modbus Slave RTU, ASCII 

Protokół GazModem wersja 2 

4 Warunki użytkowania 
Urządzenie może być instalowane w pomieszczeniach wolnych od zagrożenia wybuchem par i gazów 

oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieprzeszkolonych w zakresie eksploatacji urządzenia. 

Wyjścia analogowe 4-20mA są obsługiwane przez 16-bitowe przetworniki C/A i zapewniają dokła-

dność przetwarzania sygnału prądowego na poziomie 0,05%. Do wyjść można podłączać urządzenia 

lub przetworniki zasilane z urządzenia (wyjścia są aktywne). Każde wyjście analogowe ma indywi-

dualnie konfigurowaną, fabrycznie kalibrowaną liniową charakterystykę prądową 4–20 mA.  

5 Opis wyprowadzeń 
Tabela 1 zawiera zestawienie wyprowadzeń z modułów wyjść analogowych MSP. Rozkład wyprowa-

dzeń poszczególnych typów urządzeń przedstawiono na kolejnych rysunkach. 

Model 

Wy Ana1 Wy Ana2 Wy Ana3 Wy Ana4 Zasilanie COM1 

Iwy+ Iwy- Iwy+ Iwy- Iwy+ Iwy- Iwy+ Iwy- +24V GND 
A 

(+) 

B 

(-) 
GND 

MSP-WY01.4A 
13 14 15 16 

5 6 7 8 
23 24 31 32 29,30 

MSP-WY01.2A — — — — 

Tabela 1. Rozkład wyprowadzeń modułów wyjść analogowych MSP. 
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Rysunek 5. Elewacja modułu wyjść analogowych 

MSP-WY01.4A 

 
Rysunek 6. Elewacja modułu wyjść analogowych 

MSP-WY01.2A 

 

 

 

Rysunek 7. Rozkład wyprowadzeń czterokanałowego modułu wyjść analogowych 

MSP-WY01.4A 

Rysunek 8. Rozkład wyprowadzeń dwukanałowego modułu wyjść analogowych 

MSP-WY01.2A 
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6 Komunikacja 
Urządzenie komunikuje się z otoczeniem poprzez łącze szeregowe, wykonane w standardzie RS-485, 

za pomocą protokołów: 

� Modbus (Slave) 

o ASCII 

o RTU 

� ModbusTCP (Slave) 

o ASCII 

o RTU 

� GazModem (2) 

� MSPBUS (wewnętrzny, zamknięty protokół urządzeń rodziny MSP, do obsługi programu Monitor 

i komunikacji z przelicznikiem) 

� Inne protokoły przemysłowe, zgodnie z dostarczoną specyfikacją (na specjalne zamówienie). 

6.1 Prędkość transmisji 

Prędkość transmisji jest ustawiana programowo w zakresie 600 – 115200 bit/s i może wynosić: 600, 

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bitów na sekundę.  

6.2 Ustawienia fabryczne komunikacji 

Ustawienia fabryczne komunikacji są następujące: 

� prędkość transmisji – 9600 bit/s,  

o bity stopu – 1, 

o parzystość – brak 

� protokół – GazModem, 

o adres: 1 

7 Protokoły transmisji danych 

7.1 Obsługa protokołu Modbus 

Moduły wyjść analogowych MSP obsługują protokół Modbus w trybie ASCII i RTU, dialekt STANDARD 

(liczba rejestrów w zapytaniu dotyczy rejestrów 16-bitowych) lub DANIEL (liczba rejestrów 32-bito-

wych w pytaniach o dane FLOAT). Rejestry urządzenia są dostępne poprzez funkcje Modbus: 

Nr Działanie funkcji 

03 odczyt grupy rejestrów (INT16, WORD16), FLOAT32 

16 zapis grupy rejestrów (INT16, WORD16), FLOAT32 

08 funkcja diagnostyczna (Poll Message) 

Tabela 2. Obsługiwane funkcje protokołu Modbus 

Adresy rejestrów są liczone standardowo od 1. 

Dla wielkości FLOAT32: 

� możliwa jest konfiguracja sekwencji bajtów 1-2-3-4 lub 3-4-1-2, 

� każda wielkość obejmuje 2 rejestry na granicy rejestru o numerze parzystym, 
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� odczyt rejestru nieparzystego powoduje wysłanie odpowiedzi-wyjątku „Błędny adres rejestru” 

(0x02). 

7.1.1 Tabela rejestrów Modbus 

Poniższa tabela zawiera opis rejestrów Modbus, dostępnych w urządzeniach. Kolorem szarym ozna-

czono rejestry nie mające fizycznego odniesienia – np. dotyczące portu COM2 (niedostępnego dla 

użytkownika) i wyjść analogowych 3 i 4 – nie występujących w modelu MSP-01WY.2A (dwukanało-

wym). Uwaga: w rejestrach Modbus wyjścia numerowane są od 0. 

Rej. # Funkcja Typ Symbol Opis Jedn. 

Diagnostyczne 

2008 F03 UINT16 NWDog liczba WDog [-] 

Konfiguracja COM #2 

3000 F03/16 INT16 UartCfg.2.BitRate szybkość transmisji [bit/s] 

3001 F03/16 INT16 UartCfg.2.SBits liczba bitów stop [-] 

3002 F03/16 INT16 UartCfg.2.Parity parzystość [-] 

3003 F03/16 INT16 ComPrtcl.2 Id protokołu, patrz Tabela 9 [-] 

3004 F03/16 INT16 MdbCfg.2.UnitAddr adres Modbus [-] 

3005 F03/16 INT16 MdbCfg.2.Mode Tryb Modbus, patrz Tabela 10 [-] 

3006 F03/16 INT16 MdbCfg.2.TDly zwłoka wysyłania odpowiedzi [ms] 

3007 F03/16 INT16 MdbCfg.2.TmOut timeout oczekiwania na koniec zapytania [ms] 

3008 F03/16 INT16 GmdCfg.2.Addr adres GazModem [-] 

3009 F03/16 INT16 GmdCfg.2.TDly zwłoka wysyłania odpowiedzi [ms] 

3010 F03/16 INT16 GmdCfg.2.TmOut timeout oczekiwania na koniec zapytania [ms] 

Konfiguracja COM #1 

3011 F03/16 INT16 UartCfg.1.BitRate szybkość transmisji [bit/s] 

3012 F03/16 INT16 UartCfg.1.SBits liczba bitów stop [-] 

3013 F03/16 INT16 UartCfg.1.Parity parzystość [-] 

3014 F03/16 INT16 ComPrtcl.1 Id protokołu, patrz Tabela 9 [-] 

3015 F03/16 INT16 MdbCfg.1.UnitAddr adres Modbus [-] 

3016 F03/16 INT16 MdbCfg.1.Mode Tryb Modbus, patrz Tabela 10 [-] 

3017 F03/16 INT16 MdbCfg.1.TDly zwłoka wysyłania odpowiedzi [ms] 

3018 F03/16 INT16 MdbCfg.1.TmOut timeout oczekiwania na koniec zapytania [ms] 

3019 F03/16 INT16 GmdCfg.1.Addr adres GazModem [-] 

3020 F03/16 INT16 GmdCfg.1.TDly zwłoka wysyłania odpowiedzi [ms] 

3021 F03/16 INT16 GmdCfg.1.TmOut timeout oczekiwania na koniec zapytania [ms] 

Statystyka COM #2 

3022 F03 UINT16 Com.2.nBlkSnd liczba otrzymanych zapytań [-] 

3023 F03 UINT16 Com.2.nBlkRcv liczba wysłanych odpowiedzi [-] 

3024 F03 UINT16 Com.2.nBlkUC liczba  zapytań niekompletnych [-] 

3025 F03 UINT16 Com.2.nBlkER liczba  zapytań błędnych [-] 

Statystyka COM #1 

3026 F03 UINT16 Com.1.nBlkSnd liczba otrzymanych zapytań [-] 

3027 F03 UINT16 Com.1.nBlkRcv liczba wysłanych odpowiedzi [-] 
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Rej. # Funkcja Typ Symbol Opis Jedn. 

3028 F03 UINT16 Com.1.nBlkUC liczba  zapytań niekompletnych [-] 

3029 F03 UINT16 Com.1.nBlkER liczba  zapytań błędnych [-] 

Konfiguracje sygnałów 

3030 F03 UINT16 AOutCfg.0.RstTm 
czas powrotu do wartości yDft 

odpowiedniego wyjścia przy braku 

komunikacji (0 - nieaktywny) 

[ds] 

3031 F03 UINT16 AOutCfg.1.RstTm [ds] 

3032 F03 UINT16 AOutCfg.2.RstTm [ds] 

3033 F03 UINT16 AOutCfg.3.RstTm [ds] 

Inne 

5000 F03 DWRD32 Clock licznik zegarowy [ms] 

Wartości sygnałów 

8008 F03/16 FLOAT32 AOut.0.Vz wartość zadana logiczna WY AOut #0 [-] 

8010 F03 FLOAT32 AOut.0.Va 
wartość aktualna logiczna  WY AOut #0 (wg 

wystawionego prądu Ja) 
[-] 

8012 F03/16 FLOAT32 AOut.0.Jz wartość zadana fizyczna prądu WY AOut #0 [mA] 

8014 F03 FLOAT32 AOut.0.Ja wartość aktualna fizyczna prądu WY AOut #0 [mA] 

8016 F03/16 FLOAT32 AOut.1.Vz wartość zadana logiczna WY AOut #1 [-] 

8018 F03 FLOAT32 AOut.1.Va 
wartość aktualna logiczna  WY AOut #1 (wg 

wystawionego prądu Ja) 
[-] 

8020 F03/16 FLOAT32 AOut.1.Jz wartość zadana fizyczna prądu WY AOut #1 [mA] 

8022 F03 FLOAT32 AOut.1.Ja wartość aktualna fizyczna prądu WY AOut #1 [mA] 

8024 F03/16 FLOAT32 AOut.2.Vz wartość zadana logiczna WY AOut #2 [-] 

8026 F03 FLOAT32 AOut.2.Va 
wartość aktualna logiczna  WY AOut #2 (wg 

wystawionego prądu Ja) 
[-] 

8028 F03/16 FLOAT32 AOut.2.Jz wartość zadana fizyczna prądu WY AOut #2 [mA] 

8030 F03 FLOAT32 AOut.2.Ja wartość aktualna fizyczna prądu WY AOut #2 [mA] 

8032 F03/16 FLOAT32 AOut.3.Vz wartość zadana logiczna WY AOut #3 [-] 

8034 F03 FLOAT32 AOut.3.Va 
wartość aktualna logiczna  WY AOut #3 (wg 

wystawionego prądu Ja) 
[-] 

8036 F03/16 FLOAT32 AOut.3.Jz wartość zadana fizyczna prądu WY AOut #3 [mA] 

8038 F03 FLOAT32 AOut.3.Ja wartość aktualna fizyczna prądu WY AOut #3 [mA] 

Konfiguracje sygnałów 

8040 F03 FLOAT32 AOutCfg.0.y4 wartość ustawianej wielkości #0 dla prądu 4 mA [-] 

8042 F03 FLOAT32 AOutCfg.0.y20 wartość ustawianej wielkości #0 dla prądu 20 mA [-] 

8044 F03 FLOAT32 AOutCfg.0.yDft wartość domyślna ustawianej wielkości #0 [-] 

8046 F03 FLOAT32 AOutCfg.1.y4 wartość ustawianej wielkości #1 dla prądu 4 mA [-] 

8048 F03 FLOAT32 AOutCfg.1.y20 wartość ustawianej wielkości #1 dla prądu 20 mA [-] 

8050 F03 FLOAT32 AOutCfg.1.yDft wartość domyślna ustawianej wielkości #1 [-] 

8052 F03 FLOAT32 AOutCfg.2.y4 wartość ustawianej wielkości #2 dla prądu 4 mA [-] 

8054 F03 FLOAT32 AOutCfg.2.y20 wartość ustawianej wielkości #2 dla prądu 20 mA [-] 

8056 F03 FLOAT32 AOutCfg.2.yDft wartość domyślna ustawianej wielkości #2 [-] 

8058 F03 FLOAT32 AOutCfg.3.y4 wartość ustawianej wielkości #3 dla prądu 4 mA [-] 

8060 F03 FLOAT32 AOutCfg.3.y20 wartość ustawianej wielkości #3 dla prądu 20 mA [-] 

8062 F03 FLOAT32 AOutCfg.3.yDft wartość domyślna ustawianej wielkości #3 [-] 
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Rej. # Funkcja Typ Symbol Opis Jedn. 

Inne 

8056 F03 FLOAT32 Tw temperatura wewnętrzna [°C] 

Tabela 3. Rejestry protokołu Modbus 

 

Prędkość transmisji może przyjmować jedną z dziewięciu wartości. Informacja o prędkości transmisji 

przekazywana jest jako indeks wg tabeli poniżej.  

Kod Prędkość Kod Prędkość Kod Prędkość Kod Prędkość Kod Prędkość 

0 115200 2 38400 4 9600 6 2400 8 600 

1 57600 3 19200 5 4800 7 1200 — — 

Tabela 4. Kody prędkości transmisji [bit/s] 

 

7.2 Zestawienie danych tablicy DP protokołu GazModem 2 

Tabela 6 zawiera zestawienie dostępnych parametrów protokołu GazModem. Oznaczenia dostępu do 

danych w kolumnie „Dostęp”, przedstawia Tabela 5: 

Kod Znaczenie 

O możliwość odczytu parametru jako danej bieżącej 

M możliwość modyfikacji parametru poleceniem protokołu GazModem 

R 
parametr rejestrowany; możliwość odczytu jako parametru rekordu 

danych rejestrowanych lub zdarzeń (nieużywany w tym urządzeniu) 

A modyfikacja wymaga autoryzacji (nieużywany w tym urządzeniu) 

Tabela 5. Oznaczenia dostępu do danych w tablicy DP. 

Kolorem szarym oznaczono rejestry nie mające fizycznego odniesienia – np. dotyczące portu COM2 

(niedostępnego dla użytkownika) i wyjść analogowych 2 i 3 – nie występujących w modelu dwukana-

łowym MSP-01WY.2A. 

Nr Nazwa  parametru Jedn. Wykł. 

Informacje dod. 

Opis Typ danej 

(b0-3) 

Dostęp 

(b4-7) 

Wartości mierzone do obliczeń 

0 AO0_Vz - 0 short real OM-- wartość zadana logiczna WY AOut #0 

1 AO0_Va - 0 short real O--- 
wartość aktualna logiczna WY AOut #0 (wg 

wystawionego prądu Ja) 

2 AO0_Jz mA 0 short real OM-- wartość zadana fizyczna prądu WY AOut #0 

3 AO0_Ja mA 0 short real O--- wartość aktualna fizyczna prądu WY AOut #0 

4 AO1_Vz - 0 short real OM-- wartość zadana logiczna WY AOut #1 

5 AO1_Va - 0 short real O--- 
wartość aktualna logiczna WY AOut #1 (wg 

wystawionego prądu Ja) 

6 AO1_Jz mA 0 short real OM-- wartość zadana prądu WY AOut #1 

7 AO1_Ja mA 0 short real O--- wartość aktualna prądu WY AOut #1 
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Nr Nazwa  parametru Jedn. Wykł. Informacje dod. Opis 

8 AO2_Vz - 0 short real OM-- wartość zadana logiczna WY AOut #2 

9 AO2_Va - 0 short real O--- 
wartość aktualna logiczna WY AOut #2 (wg 

wystawionego prądu Ja) 

10 AO2_Jz mA 0 short real OM-- wartość zadana fizyczna prądu WY AOut #2 

11 AO2_Ja mA 0 short real O--- wartość aktualna fizyczna prądu WY AOut #2 

12 AO3_Vz - 0 short real OM-- wartość zadana logiczna WY AOut #3 

13 AO3_Va - 0 short real O--- 
wartość aktualna logiczna WY AOut #3 (wg 

wystawionego prądu Ja) 

14 AO3_Jz mA 0 short real OM-- wartość zadana prądu WY AOut #3 

15 AO3_Ja mA 0 short real O--- wartość aktualna prądu WY AOut #3 

Konfiguracje sygnałów analogowych wyjściowych 

16 AO0_4mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla dolnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imin) 

17 AO0_20mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla górnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imax) 

18 AO0_dft - 0 short real OM-- wartość domyślna ustawianej wielkości 

19 AO0_RstTm01 ds 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości yDft przy 

braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

20 AO1_4mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla dolnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imin) 

21 AO1_20mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla górnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imax) 

22 AO1_dft - 0 short real OM-- wartość domyślna ustawianej wielkości 

23 AO1_RstTm01 ds 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości yDft przy 

braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

24 AO2_4mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla dolnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imin) 

25 AO2_20mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla górnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imax) 

26 AO2_dft - 0 short real OM-- wartość domyślna ustawianej wielkości 

27 AO2_RstTm01 ds 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości yDft przy 

braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

28 AO3_4mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla dolnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imin) 

29 AO3_20mA - 0 short real OM-- 
wartość ustawianej wielkości dla górnego krańca 

zakresu przetwarzania (Imax) 

30 AO3_dft - 0 short real OM-- wartość domyślna ustawianej wielkości 

31 AO3_RstTm01 ds 0 word OM-- 
czas automatycznego resetu do wartości yDft przy 

braku komunikacji (0 - nieaktywny) 

Informacje o urządzeniu 

32 NrFabr - 0 string O--- numer fabryczny 



Integrotech sp. z o.o. 15 / 22  

IO/MSP-WA/PL/r1  2013-06-21 

Nr Nazwa  parametru Jedn. Wykł. Informacje dod. Opis 

33 PrgVer - 0 string O--- wersja programu 

Konfiguracje kanałów COM 

34 Com2BitRate bit/s 0 dword OM-- prędkość transmisji 

35 Com2SBits - 0 byte OM-- liczba bitów stopu (1 lub 2) 

36 Com2Parity - 0 byte OM-- parzystość (patrz Tabela 8) 

37 Com2Protocol - 0 byte OM-- protokół komunikacji (patrz Tabela 9) 

38 Com2MdbAdr - 0 byte OM-- adres Modbus 

39 Com2MdbMode - 0 byte OM-- tryb pracy Modbus, patrz Tabela 10 

40 Com2MdbTdly ms 0 word OM-- 
czas od odbioru bloku do wysłania odpowiedzi 

Modbus 

41 Com2MdbTmOut ms 0 word OM-- czas TimeOut Modbus 

42 Com2GmdAdr - 0 word OM-- adres GazModem 

43 Com2GmdTdly ms 0 word OM-- zwłoka wysłania odpowiedzi GazModem 

44 Com2GmdTmOut ms 0 word OM-- 
timeout między bajtami bloku GazModem (koniec 

bloku) 

45 Com1BitRate bit/s 0 dword OM-- prędkość transmisji 

46 Com1SBits - 0 byte OM-- liczba bitów stopu (1 lub 2) 

47 Com1Parity - 0 byte OM-- parzystość (patrz Tabela 8) 

48 Com1Protocol - 0 byte OM-- protokół komunikacji (patrz Tabela 9) 

49 Com1MdbAdr - 0 byte OM-- adres Modbus 

50 Com1MdbMode - 0 byte OM-- tryb pracy Modbus, patrz Tabela 10 

51 Com1MdbTdly ms 0 word OM-- 
czas od odbioru bloku do wysłania odpowiedzi 

Modbus 

52 Com1MdbTmOut ms 0 word OM-- czas TimeOut Modbus 

53 Com1GmdAdr - 0 word OM-- adres GazModem 

54 Com1GmdTdly ms 0 word OM-- zwłoka wysłania odpowiedzi GazModem 

55 Com1GmdTmOut ms 0 word OM-- 
timeout między bajtami bloku GazModem (koniec 

bloku) 

Statystyka komunikacji w kanałach COM 

56 Com2NBlkSnd - 0 word O--- liczba bloków wysłanych 

57 Com2NBlkRcvOK - 0 word O--- liczba bloków odebranych poprawnych 

58 Com2NBlkRcvUC - 0 word O--- liczba bloków odebranych niezgodnych 

59 Com2NBlkRcvER - 0 word O--- liczba bloków odebranych błędnych 

60 Com1NBlkSnd - 0 word O--- liczba bloków wysłanych 

61 Com1NBlkRcvOK - 0 word O--- liczba bloków odebranych poprawnych 

62 Com1NBlkRcvUC - 0 word O--- liczba bloków odebranych niezgodnych 
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Rysunek 9. Okno główne programu Monitor MDO 

Nr Nazwa  parametru Jedn. Wykł. Informacje dod. Opis 

63 Com1NBlkRcvER - 0 word O--- liczba bloków odebranych błędnych 

Informacje diagnostyczne 

64 NWDog - 0 byte O--- liczba zdarzeń WatchDog 

Tabela 6. Zestawienie dostępnych parametrów protokołu GazModem 2 (tablica DP) 

Interpretację znaczenia flag opcji obsługi sygnału wejściowego, przedstawia Tabela 7. Zgodnie z wy-

maganiami protokołu GazModem, dane bieżące i rejestrowane są przesyłane z bajtem statusu „b0”, 

zawierającym na poszczególnych pozycjach bitowych następujące informacje: 

Kod Wartość Znaczenie 

b0.0 1 parametr pochodzący z pomiarów 

b0.1 1 parametr pochodzący z pomiarów, przekroczenie zakresu – alarm procesowy
† 

b0.2 1 parametr pochodzący z pomiarów, przekroczenie zakresu – alarm systemowy
†
 

b0.3 1 wartość uzyskana w wyniku obliczeń
†
 

b0.4 1 wartość stała (stała algorytmu) 

b0.5 1 w okresie rejestracji wystąpiła korekta zegara
†
 

b0.6  (niezdefiniowany) 

b0.7 1 wystąpiła nieciągłość rejestracji
†
 

†)
 nieużywany w tym urządzeniu 

Tabela 7. Znaczenia bitów bajtu statusu b0. 

Kody kontroli parzystości i protokołów transmisji zestawiono w poniższych dwóch tabelach: 

 

Kod Kontrola parzystości 

0 Brak 

1 Nieparzystość (parity odd) 

2 Parzystość (parity even) 

Tabela 8. Kody kontroli parzystości 

 

 

Kod Protokół Kod Protokół 

0 MspBus 2 Modbus TCP 

1 Modbus 3 GazModem 

Tabela 9. Kody protokołów transmisji 

 

Opcje konfiguracji protokołu Modbus: tryb, wariant, porządek bajtów w wartościach FLOAT32, przed-

stawia Tabela 10. 

Bit Wartość Interpretacja Bit Wartość Interpretacja 

b0 
0 ASCII 

b2 
0 3-4-1-2 

1 RTU 1 1-2-3-4 

b1 
0 Standard b3-b7 (zarezerwowane) 

1 Daniel b8-b15 (zarezerwowane – dotyczy zapytań przez protokół Modbus) 
Tabela 10. Tryby protokołu Modbus 

8 Program konfiguracyjno-monitorujący „Monitor MDO” 
Do konfiguracji i monitorowania pracy 

produktów MDO z rodziny MSP, służy 

uniwersalny program „Monitor MDO”, 

dostarczany wraz z urządzeniem. 
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Przy pierwszym uruchomieniu programu, początkowo wyświetla się jedynie jego okno główne, 

(Rysunek 9). Podczas kolejnych uruchomień, wyświetlane są okna modułów, które były otwarte 

w chwili zakończenia poprzedniej sesji programu. 

8.1 Łączenie się z urządzeniem 

Aby przystąpić do konfiguracji urządzenia, należy je podłączyć do komputera. Można to zrobić 

w dwojaki sposób: 

• podłączając urządzenie do portu RS-485 komputera, 

• podłączając urządzenie do zdalnego serwera portów RS (wspierane protokoły TCP i UDP). 

Połączenie otwiera się w oknie Konfiguracja komunikacji  (Rysunek 10), które otwiera się poleceniem 

Komunikacja  z menu Plik  (patrz Rysunek 9). 

Jeżeli urządzenie podłączone jest do lokalnego portu RS-485, należy wybrać jego nazwę z listy ComId , 

ustawić parametry transmisji (Bit Rate , StopBits  i Parity ). Rysunek 10 powyżej przedstawia ustawienia 

konfigurowane fabrycznie (a zarazem domyślne ustawienia programu). 

Program automatycznie wykrywa wszystkie dostępne w komputerze porty sze-

regowe, zarówno sprzętowe, jak i emulowane. Wszystkie są wyświetlane na 

liście ComId , przy czym najpierw wymienione są porty fizycznie występujące 

w komputerze (na ogół nazywają się COM<N> – gdzie „<N>” jest kolejną liczbą 

naturalną), a potem wszystkie pozostałe porty szeregowe (wirtualne –  emulo-

wane programowo). Pierwsza grupa (COM<N>) sortowana jest numerycznie 

wg <N>, pozostałe są posortowane alfabetycznie. Przykładową listę portów 

wykrytych przez program przedstawia Rysunek 12. 

Zakładki TCP (Rysunek 11) i UDP pozwalają skomunikować się z urządzeniem 

podłączonym np. do zdalnego serwera portów. Konfigurując takie połączenie, 

Rysunek 11. Konfiguracja komunikacji - opcje 

TCP/IP 

Rysunek 10. Konfiguracja komunikacji - opcje 

portów COM 

Rysunek 12. Autodetekcja 

portów szeregowych 
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należy podać adres serwera i numer portu TCP (pola Addr  i Port ). 

Po wybraniu odpowiednich opcji, należy kliknąć przycisk Otwórz . 

Jeżeli port zostanie otwarty, napis na przycisku zmieni się na 

Zamknij , a z paska stanu okna głównego zniknie napis na żółtym 

tle „Łącze zamknięte”. Ponadto, na pasku tytułowym okna głów-

nego programu, pojawi się nazwa otwartego portu (patrz np. 

Rysunek 21. Otwieranie modułu konfiguracji i monitorowania modułów wyjść analogowych). 

Po udanym otwarciu portu, okno Konfiguracja komunikacji  należy zamknąć, używając przycisku 

systemowego lub przycisku Zrezygnuj . 

W przypadku korzystania z portu COM komputera, istnieje możliwość zmiany parametrów połączenia 

(w tym zmiany samego portu), poprzez wybranie nowych parametrów i użycie przycisku „Ustaw”. Nie 

ma konieczności zamykania i ponownego otwierania portu (ta możliwość dotyczy wyłącznie portów 

lokalnych). 

8.2 Automatyczne odnajdowanie urządzenia 

Uwaga: wyszukiwanie i łączenie z konkretnym urządzeniem odbywa się w oknie modułu tego urzą-

dzenia. Moduły dostępne w programie „Monitor” wymienione są w menu MDO – i stamtąd należy wy-

wołać okno modułu wyjść analogowych (patrz Rysunek 21). 

Aby połączyć się z urządzeniem, wystarczy kliknąć przy-

cisk Znajd ź, u dołu okna konkretnego modułu (Rysunek 

14). Program automatycznie odnajdzie podłączone u-

rządzenie, odczyta i wyświetli informację o aktualnych 

parametrach komunikacji. 

Konfiguracja urządzenia odbywa się w oparciu o zam-

knięty protokół MspBus. Dlatego jeżeli w bloku „Para-

metry COM” pozycja Protokół  ustawiona jest na inną 

wartość niż MspBusSlv , aktywny jest przycisk Reset . Na-

ciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie pro-

tokołu komunikacji na MspBusSlv  i jest niezbędne dla dokonania jakichkolwiek modyfikacji w konfigu-

racji urządzenia. Zatem schemat postępowania jest następujący: 

1. Zresetowanie protokołu komunikacji do MspBusSlv, 

2. Wprowadzenie pożądanych modyfikacji, 

3. Przywrócenie ustawień komunikacyjnych, właściwych dla instalacji. 

Rozwiązanie takie gwarantuje ciągłość komunikacji z urządzeniem podczas konfiguracji. Przyciski 

Znajd ź i Reset  umożliwiają sprawne nawiązanie połączenia z urządzeniem, nawet o zupełnie niezna-

nych parametrach komunikacji. Aby przycisk Reset był aktywny, pole 2xCOM musi być wyczyszczone. 

8.3 Komunikacja 

Uwaga: konfiguracja komunikacji jest identyczna dla wszystkich modułów urządzeń, obsługiwanych 

przez program „Monitor MDO”, jednak kontrolki opisane w tym rozdziale występują w oknach modu-

łów poszczególnych urządzeń. Moduły dostępne w programie „Monitor” wymienione są w menu MDO 

Rysunek 13. Wygląd przycisków okna „Konfigu-

racja komunikacji” po otwarciu portu 

Rysunek 14. Automatyczne odnajdowanie urządzeń  
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– w tym przypadku stamtąd należy wywołać okno konfiguracji modułów analogowych (patrz Rysunek 

21). 

8.3.1 Wybór portu COM 

Każde urządzenie typu MSP-WY01.4A i MSP-WY01.2A posiada dwa porty komunikacyjne (COM1 

i COM2), jednak tylko pierwszy z nich jest fizycznie dostępny dla użytkownika. Użytkownik może jed-

nak zmieniać parametry portu COM2, zarówno poprzez program „Monitor MDO” jak również przy 

użyciu protokołów Modbus oraz GazModem. 

Dla urządzeń dwuportowych, zaznaczenie pola 2xCOM udostępnia listę wyboru konfigurowanego 

portu COM (COM1, COM2 lub COM bieżący – tj. ten, przez który użytkownik jest z urządzeniem aktu-

alnie połączony). Wybór ten ma znaczenie dla wszystkich grup parametrów opisanych poniżej. 

Dla modułów wyjść analogowych MSP-WY01.4A i MSP-WY01.2A producent 

zaleca, aby to pole zawsze było wyczyszczone. 

8.3.2 Grupa „Statystyka COM” 

Ta grupa zawiera statystykę komunikacji na wybranym porcie COM: 

� nBlkSnd – liczba wysłanych bloków odpowiedzi, 

� nBlkRcv – liczba odebranych bloków zapytań, 

� nBlkUC – liczba odebranych bloków, adresowanych do innych urządzeń, 

� nBlkER – liczba bloków uszkodzonych (z błędami CRC etc). 

Przycisk  Czytaj  aktualizuje statystykę, pole wyboru obok niego włącza ciągły odczyt statystyki (lub 

dodaje aktualizację statystyk do trwającego ciągłego odczytu innych parametrów). Pole UnitAddr  

pozwala zmienić adres MspBus, na który wysyłane jest zapytanie o statystyki. 

8.3.3 Grupa „Parametry COM” 

W tej grupie ustawia się prędkość, liczbę bitów stopu i kontrolę parzystości 

wybranego portu COM urządzenia oraz protokół, którym urządzenie komuni-

kuje się. Jeżeli protokół jest inny, należy go ustawić na „MspBusSlv” za pomocą 

przycisku „Reset” – napis „Reset” w takim przypadku jest w kolorze czerwo-

nym. Dokładną procedurę i filozofię komunikacji i konfiguracji połączenia 

omówiono już w rozdziale Automatyczne odnajdowanie urządzenia powyżej. 

8.3.3.1 Protokoły komunikacyjne 

Standardowo urządzenie obsługuje następujące protokoły komunikacyjne, 

możliwe do ustawienia w tej grupie: 

� MSPBUS (Slave), 

� Modbus (Slave), 

� Modbus TCP (Slave), 

� GazModem. 

Rysunek 15. Wybór portu COM urządzenia dwuportowego 

Rysunek 17. Parametry 

portu COM urządzenia 

Rysunek 16. Statystyka ko-

munikacji urządzenia 
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Jak omówiono to w rozdziale 8.2, pamiętać należy, by zmiana protokołu komunikacyjnego była 

ostatnią zmianą dokonywaną w urządzeniu. 

8.3.4 Parametry protokołów 

Uwaga: spośród trzech grup wymienionych poniżej, widoczna jest zawsze tylko 

jedna. Przełączenia między grupami dokonuje się za pomocą strzałek w prawym 

górnym rogu aktualnie widocznej grupy. 

8.3.4.1 Grupa „Parametry GazModem” 

Konfiguracja protokołu GazModem obejmuje trzy parametry: 

� adres urządzenia w protokole GazModem, 

� TDly – czas przerwy między odebraniem zapytania a początkiem wysyłania 

odpowiedzi (należy go zwiększyć w przypadku powtarzających się błędów 

transmisji). 

� TmOut – maksymalny czas oczekiwania urządzenia na zakończenie ramki zapytania. 

8.3.4.2 Grupa „Parametry Modbus” 

Konfiguracja protokołu Modbus obejmuje ponadto następujące parametry: 

� adres protokołu Modbus, 

� tryb (RTU lub ASCII),    

� dialekt (standard lub daniel)  

� sekwencję bajtów dla wartości FLOAT32 

8.3.4.3 Grupa „Parametry MspBus” 

Analogicznie jak w konfiguracji protokołu GazModem. 

8.4 Odczyt / zapis grupy parametrów 

Pod grupami pól tekstowych umieszczono przyciski, służące do odczytu i zapisu grupy parametrów, 

opatrzone etykietami odpowiednio Czytaj  i Ustaw . Obok niektórych przycisków Ustaw  odnaleźć można 

pole wyboru którego zaznaczenie automatycznie uruchamia ciągły odczyt danej grupy wartości 

z urządzenia. Przerwanie odczytu następuje z chwilą wyczyszczenia tego pola. W momencie 

zaznaczenia któregokolwiek z w/w pól, wszystkie przyciski Czytaj  i Ustaw   stają się nieaktywne. Można 

jednak zaznaczać inne tego typu pola, by włączać odpowiadające im grupy wartości do ciągłego od-

czytu. Przyciski Czytaj  i Ustaw  stają się dostępne po przerwaniu odczytu 

ciągłego, tj. po odznaczeniu wszystkich pól wyboru przy przyciskach Czytaj . 

8.4.1 Ustawienie wartości domyślnych 

Przycisk Domyślne , widoczny obok przycisków Czytaj  / Ustaw  w niektórych 

grupach parametrów, powoduje wpisanie do pól tekstowych wartości domyślnych dla danej grupy 

(lub zakładki) – jednak nie powoduje ich automatycznego zapisania w urządzeniu. 

Zapisanie wartości domyślnych (oraz jakichkolwiek innych) następuje zawsze i wyłącznie po naciśnię-

ciu przycisku Ustaw  w danej grupie. 

Rysunek 18. Opcje proto-

kołu GazModem 

Rysunek 19. Opcje proto-

kołu Modbus 

Rysunek 20. Odczyt i zapis 

grupy parametrów 



Integrotech sp. z o.o. 21 / 22  

IO/MSP-WA/PL/r1  2013-06-21 

Rysunek 22. Okno konfiguracji modułów wyjść analogowych MSP 

Rysunek 21. Otwieranie modułu konfiguracji 

i monitorowania modułów wyjść analogowych 

8.5 Moduł wyjść analogowych 

Aby otworzyć moduł programu Monitor MDO, służący do konfigurowania i monitorowania modułów 

wyjść analogowych, należy z menu  MDO | Inne moduły I/O  wybrać polecenie  MSP-WY01.4A (nEx)  (patrz 

Rysunek 21). 

Uwaga: urządzenie MSP-WY01.2A jest okrojoną wersją urządzenia MSP-WY01.4A, różniącą się jedy-

nie brakiem kanałów K2 i K3. Nie ma natomiast pomiędzy tymi urządzeniami żadnych innych różnic 

(np. w specyfikacji protokołów komunikacyjnych). Współdzielą one również okno w programie Moni-

tor MDO. Należy jedynie pamiętać, że  

ustawianie lub odczytywanie informacji 

o kanałach K2-K3 nie ma fizycznego 

sensu – ze względu na brak tychże. 

Okno konfigurowania i monitorowania modułów wyjść 

analogowych jest podzielone na kilka obszarów, w których 

prezentowane i konfigurowane są rozmaite aspekty pracy urządzenia. W dolnej części okna znajdują 

się kontrolki dotyczące komunikacji (omówione w rozdziałach 8.2–8.3). Ich działanie jest identyczne 

dla większości urządzeń rodziny MSP – oprócz omawianych w tej instrukcji modułów wyjść analogo-

wych, również np. dla separatorów analogowych (MSP-SEP01.AA, MSP-WW01.2A), separatorów 

impulsowo-stanowych (MSP-SEP01.DD, MSP-WW01.6D). 

W górnej części okna znajdują się gru-

py kontrolek charakterystyczne dla mo-

dułów wyjść analogowych MSP, nazwa-

ne „Sygnały” i „Konfiguracja”. 

8.5.1 Grupa „Sygnały”  

W grupie „Sygnały” użytkowni ma mo-

żliwość ustawienia wartości sygnałów 

wyjściowych każdego z czterech (lub 

dwóch) kanałów – na dwa sposoby: 

� w polach AOut.Iz – podając wprost 

wartość natężenia prądu (w mili-

amperach), 

� w polach AOut.Vz – podając war-

tość logiczną sygnału, wg uprzed-

nio ustawionych wartości y4 i y20, 

o których mowa w rozdziale 8.5.2. 

W przypadku dokonania edycji obydwu 

pól w danym kanale, pod uwagę brana 

jest wartość z pola ostatnio zmodyfiko-

wanego. 

Pozostałe pola przedstawiają faktyczną 

wartość prądu danego kanału WY: 
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� AOut.Ia – faktyczna wartość natężenia prądu WY (w miliamperach) w danym kanale, 

� AOut.Va – wartość logiczna prądu (wg uprzednio ustawionych wartości y4 i y20, o których mowa 

w rozdziale 8.5.2). 

Naciśnięcie przycisku Ustaw  powoduje przesłanie nowych ustawień dla wyjść do urządzenia – o ile są 

poprawne, tj. o ile natężenie prądu WY mieści się w zakresie 

3,5000 ≤ AOut.Ia ≤ 24,0000 [mA] 

przy czym o ile dokonano zmian w obu polach danego kanału (AOut.Iz   oraz AOut.Vz )   brana jest pod 

uwagę wartość z pola, które było edytowane jako ostatnie. 

8.5.2 Grupa „Konfiguracja” 

W tej grupie konfigurowane są następujące parametry dla sygnałów wyjściowych: 

� y4 i y20 – wartości logiczne dla poziomu 4 i 20 mA 

� yDft – wartość domyślna logiczna, 

� RTm – czas po którym przyjmowana jest wartość zastępcza, w przypadku zaniku komunikacji 

(wartość wyrażona w decysekundach). Jeżeli wartość ta dla danego kanału jest większa od zera, 

po upływie tego czasu zostanie ustawiona wartość prądu wg yDft. 
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