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1 Inleiding 
 
Hartelijk dank voor de aanschaf van een Frequentieteller PCE-N30O van PCE Instruments. 
De Frequentieteller PCE-N30O is een flexibele teller en is ideaal voor industrieel gebruik. On 
aanvulling op de telfunctie, beschikt deze frequentieteller ook over de mogelijkheid om het toerental 
en de frequentie, als ook de periodes en looptijd te meten. Zodoende kan de frequentieteller 
gebruikt worden om onderdelen tellen, de frequentie, het toerental en de procesduur meten en 
meer. Dankzij de interne realtime klok kunt u bovendien de actuele tijd aflezen op het drie kleuren 
LED display, waarvan de kleur, afhankelijk van de actuele meetwaarde kan veranderen. De schaal van 
deze frequentiemeter kan vrij ingesteld worden, hetgeen een universeel gebruik garandeert. De 
frequentieteller is voorzien van twee alarmuitgangen en een spanningsuitgang van 24 V voor de 
directe aansluiting van sensoren. Het apparaat kan optioneel worden uitgebreid met een analoge 
uitgang en een RS-485 interface. Dankzij de IP 65 bescherming van de voorkant kan het apparaat 
zonder problemen in zware industriële omgevingen gebruikt worden. 
 

1.1 Leveromvang  
 

 Frequentieteller PCE-N30O (1, 2, 3 of 4) 

 Montagemateriaal 

 Handleiding 
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2 Veiligheid  
 
Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade, 
veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid. 
 

2.1 Waarschuwingssymbool  
 

Algemene waarschuwing 
 

2.2 Veiligheidswaarschuwingen 
 

 Dit instrument mag alleen op de in deze handleiding beschreven wijze gebruikt worden. Niet 
naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en letsel veroorzaken 
aan de bediener. 

 Stel de meter bij gebruik of opslag niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge 
luchtvochtigheid of condensatie. 

 Bedien de meter niet met natte handen. 

 Alleen gekwalificeerde onderhoudstechnici van PCE mogen de behuizing van het apparaat 
openen. 

 Het apparaat mag niet gebruikt worden in een explosieve atmosfeer. 

 Om een veilig gebruik te garanderen, dient u voor aanvang van de meting te controleren of 
het juiste meetbereik geselecteerd is en of de meetkabels in de correcte aansluitingen zijn 
aangesloten.  

 Ga bij metingen van hoge spanningen bijzonder voorzichtig te werk.  

 Er dienen geen technische wijzigingen aan het apparaat aangebracht te worden. 

 Gebruik voor het reinigen van het apparaat een vochtige doek. Gebruik onder geen beding       
oplos- of schuurmiddelen.  

 Het apparaat mag alleen met toebehoren uit het aanbod van PCE Instruments uitgebreid 
worden, of met toebehoren van gelijkwaardige vervanging. 

 Controleer het apparaat voor aanvang van de meting altijd op onvolledigheden of schade 
aan de behuizing en de meetkabels. Bij zichtbare schade mag het apparaat niet in gebruik 
genomen worden. 

 Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de omgevingsomstandigheden 
(temperatuur, vochtigheid, ...) zich niet binnen de aangegeven grenzen bevinden. 

 Gelieve voor elk gebruik de meter controleren door het meten van een bekende grootte.  

 De in de specificatie aangegeven grenswaarden dienen onder geen beding overschreden te 
worden. 

 Niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en 
letsel veroorzaken aan de bediener. 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments. 
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3 Specificaties  
 

Ingangen 3 Teller ingangen 
2 Besturingssignalen (Start/Stop en Reset) 

Meetbereiken Teller: -19 999...99 999 
Frequentie < 10 kHz: 0,05...99 999 Hz 
Frequentie > 10 kHz: 1 Hz ... 1 MHz 
Toerental: 0,05 ... 99999 rpm 
Periode < 10 s: 0,0001...11 s 
Periode > 10 s: 0,0001...3600 s 
Looptijd: 0...99 999 h 

Display 5 cijferig, LED, 7 segmenten, drie kleuren 
Energie verbruik 6 VA 
Uitgangen 2 alarmrelais 250 V / 0,5 A NO 

Voeding: 24 V DC / 30 mA 
Optioneel: 
analoge uitgang (0/4 ... 20 mA of 0 ... 10 V) 
RS-485 interface 
Open Collector alarmuitgang: 30 VDC / 30 mA 

Omgevingstemperatuur In bedrijf: -25 °C ... +55 °C 
Opslag: -33 °C ... +70 °C 

Afmetingen 96 x 48 x 93 mm 
Inbouwafmetingen schakelkast 92 mm x 45 mm (volgens DIN) 
Voedingsspanning  PCE-N30O-1/3:85 ... 253 V AC (45 ... 65 Hz) of DC 

PCE-N30O-2/4:20 ... 40 V AC (45 ... 65 Hz) of DC 
Type bescherming Voorkant: IP 65 
Gewicht < 200 g 
Montage Montageclips met klemschroeven 

aansluiting via klemblok 
Norm EN 61010-1 CAT III 
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4 Apparaatomschrijving  
 

4.1 Afmetingen in mm 
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4.2 Toetsenomschrijving   
 

 Enter toets  
 

 Houd de toets 3 sec. ingedrukt, om naar de instellingenmodus te gaan 

 Parameterselectie in het menu 

 Wijzigen van de parameterwaarde 

 Bevestigen van de gewijzigde parameter 

 Meting stoppen (de meetwaarde op het display wordt niet geactualiseerd) 
 

 Omhoog toets 
 

 Instellen max. waarde (houd de toets 3 sec. ingedrukt) 

 Oproepen submenu 

 Door het submenu scrollen 

 Wijzigen van de geselecteerde parameter  
 

 Links toets 
 

 Instellen min. waarde (houd de toets 3 sec. ingedrukt) 

 Oproepen submenu 

 Door het submenu scrollen 

 Wijzigen van de geselecteerde parameter - decimaalpunt wijzigen 
 

 Reset toets  
 

 Houd de toets 3 sec. ingedrukt, om naar de instellingenmodus te gaan (alleen-lezen) 

 Verlaten van het menu 

 Annuleren van de parameterwijziging  

 Verlaten van alle menu’s (houd de toets dan 3 sec. ingedrukt) 
 

 Houd  en  (3 sec. lang) gelijktijdig ingedrukt, om het alarmsignaal te resetten, 
indien de alarmmodus geactiveerd is.  

 Druk gelijktijdig op  en , om de min. waarde te wissen. 

 Druk gelijktijdig op  en , om de max. waarde te wissen. 

 Door gelijktijdig op en  te drukken worden de actuele waarden van de twee 
tellers weergegeven. Houd de toetsen langer dan 3 sec. ingedrukt, om de waarde van de 
hoofdteller te wissen.  

 Houd en  (3 sec. lang) gelijktijdig ingedrukt, om de telfunctie te beëindigen 
(alleen impulsteller en arbeidsuren-teller). 

  Houd en  (3 sec. lang) gelijktijdig ingedrukt, om de telfunctie te starten 
(alleen impulsteller en arbeidsuren-teller). 

 Houd  min. 3 sec. lang ingedrukt, om naar het instellingenmenu te gaan. U heeft nu 
“alleen-lezen” toegang tot alle parameters. Het menu “ Ser” verschijnt in dit geval niet. Om 

deze modus te verlaten drukt u nogmaals op .  
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Meting  
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4.3 Montage  
 

 
 
Bevestig de teller in het montagepaneel, welke niet dikker mag zijn dan 6 mm, met behulp van de 4 
schroeven (zie afbeelding). De cut-out in het paneel dient de afmeting 92+0,6 x 45+0,6 mm te 
hebben. Het display moet van voor af in de cut-out geplaatst worden en de voeding dient niet 
aangesloten te zijn. Controleer voor het plaatsen van het display de montagerichting (is het display 
leesbaar). Na het plaatsen van het display, zet u deze vast met behulp van de klemmen.  
 

4.4 Elektrische aansluitingen  
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4.5 Displayomschrijving  
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4.6 Parameterbeschrijving  
 

InP1 

Parameter Beschrijving Bereik 

 
 

tYP1 

 
 

Ingangssignaal 

CnTr – aantal amplituden 
FrEqL – frequentie (f < 10kHz) 
FrEqH – frequentie (f > 10kHz) 

tACH – toerentalbereik 
Per – periode 

PErH – lange periode (> 10s) 
CntH – looptijdmeting 

Hour – actuele tijd 
Enc – toename 

 
SCAL1 

Omrekenen van het ingangssignaal. Het 
ingangssignaal wordt in dit geval 

vermenigvuldigd met of gedeeld door het 
setpoint (Parameter ConS).  

And – vermenigvuldiging  
diu – deling 

ConS1 Constante voor de omrekening van het 
ingangssignaal  

-19999-99999 

 
 

t_L1 

Minimale looptijd van een low-level-pulse 
op de hoofdaansluiting. Een waarde < 5 

schakelt de lengtecontrole van het signaal 
uit. De waarde wordt in milliseconden 

weergegeven.   

 
 

0 – 60000 

 
 

t_H1 

Maximale looptijd van een high-level-
pulse op de hoofdaansluiting. Een waarde 

< 5 schakelt de lengtecontrole van het 
signaal uit. De waarde wordt in 

milliseconden weergegeven.  Parameters 
t_L1 en t_H1 beschrijven de max. 

frequentie (minimale periode = t_L1 + 
t_H1 + 0,2s) 

 
 
 

0 - 60000 

 
E_In1 

 
Condities voor de externe functies: 

start/stop en wissen. Alleen van 
toepassing bij de puls- en de 

looptijdmodus. Het apparaat telt alleen de 
high-level amplituden bij W1.  

bUt – Externe functies 
uitgeschakeld. Toegang tot de 
functies alleen via de toetsen.  

In – Functies uitgeschakeld; 
externe functies ingeschakeld. 

Toegang via de toetsten is 
gedeactiveerd.  

ButIn – Externe functies 
ingeschakeld. Toegang via de 

toetsen en optionele ingangen.  

 
Auto1 

In de tel modi wordt de waarde 
automatisch gewist bij het bereiken van 

deze waarde. Deze functie kunt u 
deactiveren, door deze waarde op nul te 

zetten.  

 
 

-19999 – 99999 

 
Cnt1 

De meettijd wordt in seconden 
weergegeven. Deze parameter heeft geen 

functie bij de tel modi.  

 
1 – 3600 
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FUnCt 

 
 
 

Mathematische functies: 
het is mogelijk een mathematische functie 

toe te passen op de  meetwaarde.  

oFF – geen functie 

 
 

InP2 

Parameter Beschrijving Bereik 

Cntr2 Actuele waarde van de tweede teller  -19999 – 99999 

 
 

SCAL2 

Omrekenen van het ingangssignaal. Het 
ingangssignaal wordt in dit geval 

vermenigvuldigd met of gedeeld door het 
setpoint (Parameter ConS).  

 
And – vermenigvuldiging  

diu – deling 

ConS2 Constante voor de omrekening van het 
ingangssignaal  

-19999-99999 

 
 

t_L2 

Minimale looptijd van een low-level-pulse 
op een optionele aansluiting. Een waarde 

< 5 schakelt de lengtecontrole van het 
signaal uit. De waarde wordt in 

milliseconden weergegeven.   

 
 

0 – 60000 

 
 
 

t_H2 

Maximale looptijd van een high-level-
pulse op een optionele aansluiting. Een 

waarde < 5 schakelt de lengtecontrole van 
het signaal uit. De waarde wordt in 

milliseconden weergegeven.  Parameters 
t_L2 en t_H2 beschrijven de max. 

frequentie (minimale periode = t_L2 + 
t_H2 + 0,2s) 

 
 
 

0 - 60000 

 
 

E_In2 

 
 

Condities voor de externe functies: 
start/stop en wissen. 

On – Regelingangen kunnen 
van invloed zijn op de tweede 

teller 
Off – Regelingangen hebben 
geen invloed op de tweede 

teller 

Auto2 In de tel modi wordt de waarde 
automatisch gewist bij het bereiken van 

deze waarde. Deze functie kunt u 
deactiveren, door deze waarde op nul te 

zetten.  

 
 

-19999 – 99999 

 
CLr2 

 
Wissen van de inhoud  

nO – niet wissen 
YeS – wissen 

AUtO2 – de AUtO2 waarde 
opnieuw instellen in de teller  
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Ind  

Parameter Beschrijving Bereik 

IndCp Aantal punten voor de individuele vorming 
van de meetwaarde. Een waarde lager dan 

2 schakelt deze functie uit. Het aantal 
segmenten is het aantal punten, min één.  

1 – 21 

Xn Verwachte waarde voor Yn -19999 – 99999 

Yn Verwachte waarde voor Xn -19999 – 99999 

 

dISP 

Parameter Beschrijving Bereik 

 
 

d_P 

 
 

Decimaalpunt  

0 – 0,0000  
1 – 00,000  
2 – 000,00  
3 – 0000,0  
4 - 00000 

CoLdo Displaykleur: wanneer de meetwaarde 
kleiner is dan CoLLo 

rEd – rood 

CoLbE Displaykleur: wanneer de meetwaarde 
groter is dan CoLLo en kleiner dan CoLHi 

grEEn – groen 

CoLuP Displaykleur: wanneer de meetwaarde 
groter is dan CoLHi 

orAnG – oranje 

CoLLo onderste grenswaarde voorde 
kleurverandering van het display 

-19999 – 99999 

CoLHi bovenste grenswaarde voor de 
kleurverandering van het display 

-19999 – 99999 

ovrLo onderschrijding van het onderste 
meetbereik, op het display verschijnt 

 

-19999 – 99999 

ovrHi overschrijding van het bovenste 
meetbereik, op het display verschijnt  

 

-19999 – 99999 
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ALr1, ALr2, ALr3, ALr4 

Parameter Beschrijving Bereik 

P_A1  
P_A2  
P_A3  
P_A4 

 
Alarmvoorwaarde 

voor de besturing van 
het alarm 

 
InP1 – hoofdaansluiting 

InP2 – optionele aansluiting  

PrL1  
PrL2  
PrL3  
PrL4 

 
Onderste 

grenswaarde van het 
alarm 

 
-19999 – 99999 

PrH1  
PrH2  
PrH3  
PrH4 

 
Bovenste 

grenswaarde voor het 
alarm  

 
-19999 – 99999 

 
 
 
 
 

tYP1  
tYP2  
tYP3  
tYP4 

 
 
 
 
 
 

Alarmmodus  

 
dLY1  
dLY2  
dLY3  
dLY4 

Delaytijd tot het 
alarm ingeschakeld 

wordt 

 
0 – 900 

 
 

LEd1  
LEd2  
LEd3  
LEd4 

Alarm signalering; de 
alarmindicatoren 
lichten op, tot op 

 wordt 
gedrukt. Dit betreft 

ALLEEN de 
alarmindicatoren, 

niet de alarmrelais.  

 
 

oFF – functie uitgeschakeld 
on – functie ingeschakeld 
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out 

Parameter Beschrijving Bereik 

P_An Ingangssignaal voor de besturing van de uitgang InP1 – Hoofdaansluiting  
InP2 – Optionele aansluiting 

AnL Onderste grenswaarde voor het uitgangssignaal  -19999 – 99999 

AnH Bovenste grenswaarde voor het uitgangssignaal -19999 – 99999 

 
tyPA 

 
Uitgang type  

0_10U – 0...10 V  
0_20A – 0...20mA  
4_20A – 4...20mA 

 
 

bAud 

 
 

Baudrate van de RS485 interface  

4.8 – 4,8 KBits  
9.6 – 9,6 KBits  

19.2 – 19,2 KBits  
38.4 – 38,4 KBits  
57.6 – 57,6 KBits  

115.2 – 115,2 KBits 

 
prot 

 
Protocoltype van de RS485 interface 

r8n2  
r8E1  
r8o1  
r8n1 

Addr MODBUS adres van het apparaat; 0 schakelt deze 
functie uit 

0 - 247 

 

SEr 

Parameter Beschrijving Bereik 

SEt Set-up parameters van het apparaat no – Systeemparameters 
kunnen niet gewijzigd worden 

YeS – Systeemparameters 
kunnen gewijzigd worden 

SEC Wachtwoordbeveiliging van het apparaat; 0 de 
wachtwoordbeveiliging uit.  

0 – 60000 

HOUR Tijdsinstelling  0.00 – 23.59 

unIt Verlichting van de unit On – Verlichting aan 
Off – Verlichting uit  

 
tESt 

Displaytest; alle segmenten van het display 

worden ter controle belicht; met de  
toets wordt de test beëindigd.  

YeS – starten van de displaytest 
no – displaytest wordt niet 

uitgevoerd  
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De instelbare modi van de ingangen W1/W3 en de optionele ingang W2 worden in de volgende tabel 
weergegeven. De ingang W3 is het controle-element van de hoofdaansluiting en wordt alleen 
gebruikt bij de tel en toename modus. W2 wordt alleen als frequentieteller ingang gebruikt.  
 

Modus Functie van de 
hoofdaansluiting  

Meting 
van de 

min. 
puls 

looptijd  

Auto. 
annuleren; 

externe 
functies; 

reset met 
toetsen 

individuele 
vorming / 

mathematische 
functies  

Vermenigvuldiging 
/ deling met de 

constante  
(SCAL, ConS)  

gemiddelde 
waarde 
vorming  

meettijd 
van het 
signaal 
in sec.  
(AUTO 

1) 

Parameter Beschrijving W1 W2 

Cntr1, 
Cntr2 

Impulsteller  Impulsteller  
omhoog 

4
 

Impulsteller  
omlaag 

4  
 

+ 
1
 + + + - Wanneer 

AUTO 
ingesteld 
is, wordt 

de 
waarde 
gewist  

FreqL Frequentie- 
meting 

(f < 10kHz) 

Meetingang  Niet in 
gebruik 

+ 
2
 - + + + 0,5 – 20

3
 

FreqH Frequentie- 
meting 

(f > 10kHz) 

Meetingang Niet in 
gebruik 

- - + + + - 

IACH Toerental 
meting 

Meetingang Niet in 
gebruik 

+ 
2
 - + + + 0,5 – 20

3
 

PEr Periode- 
meting 

(t < 11 s) 

Meetingang Niet in 
gebruik 

+ 
2
 - + + + 0,5 – 11

3
 

PErH Periode- 
meting 

(10 s < t< 
3600 s)) 

Meetingang Niet in 
gebruik 

+ 
2
 - + + + 0,5 – 

3600
3
 

CntH Arbeidsuren- 
teller 

Arbeidsuren- 
teller 

omhoog
5
 

Niet in 
gebruik 

- + - - - Wanneer 
AUTO 

ingesteld 
is, wordt 

de 
waarde 
gewist 

HoUr Tijd Niet in 
gebruik 

Niet in 
gebruik 

- - - - - - 

EnC Toename- 
teller 

Meetingang  + 
1
 + + + - Wanneer 

AUTO 
ingesteld 
is, wordt 

de 
waarde 
gewist 

 
1 De meting van de minimale puls-looptijd wordt doorgevoerd bij t_L en t_H ≥ 0,25ms. 
2 De meting van de minimale puls-looptijd wordt doorgevoerd bij t_L en t_H ≥ 5ms. 
3 Wanneer de waarde van AUTO1 ingesteld wordt op een waarde buiten het bereik, wordt de waarde   
   van de laatste meting automatisch ingesteld als nieuwe bovengrens.  
4 Wanneer ConS1 op < 0 gezet wordt, wordt de puls-telling teruggedraaid. 
5 Het signaal bij W1, om de arbeidsuren te tellen, dient zich binnen het bereik van de externe functies  
  te bevinden.  
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5 Gebruik  

5.1 Initialisatie 
 
Na het aansluiten van de voeding verschijnt op het display N30O. Aansluitend wordt de actuele 
programmaversie weergegeven als „x.xx“. Vervolgens wordt het gemeten ingangssignaal getoond. 
Hierbij wordt het decimaalpunt automatisch gezet.  
 

5.2 Apparaat configureren 
 

Nadat u  minimaal 3 sec. ingedrukt heeft en optioneel een wachtwoord heeft ingevoerd, komt 

u in het instellingenmenu. Om afzonderlijke menupunten te selecteren, drukt u op . Om de 
bijbehorende parameter in het actuele menupunt te selecteren, gebruikt u de toetsen en 

. De parameterwaarden worden, indien ingesteld, afwisselend met het bijbehorende symbool 

weergegeven. Om een parameterwaarde te wijzigen drukt u op  ; om te annuleren drukt u op

. Om een submenu te verlaten scrolt u, tot het menupunt „---- -„ en drukt u vervolgens op 

 . Om het gehele menu te verlaten houdt u  ca. 1 seconde ingedrukt. Op het display 
verschijnt „End“ voor 3 sec.  en de meetwaarde wordt weergegeven. Wordt er 30 sec. geen toets 
gedrukt, dan wordt automatisch de meetmodus weergegeven.  
 

5.3 Wijzigen van een parameterwaarde  
 

Om een parameterwaarde te wijzigen drukt u op . Een enkele druk op de toets verhoogt de 
waarde met 1. Na het cijfer 9, gaat het cijfer weer terug naar 0. Om naar het volgende cijfer te gaan 

drukt u op . Door op  te drukken wordt de instelling opgeslagen. De nieuwe 
parameterwaarde wordt, afwisselend met het bijbehorende symbool, weergegeven. Wanneer u 

tijdens een wijziging op  drukt wordt de wijziging geannuleerd.  
 

5.4 Instellen van het decimaalpunt 
 
Verander allereerst, zoals hierboven beschreven, de waarde van de parameters. Druk daarna net zo 
lang op , tot het decimaalteken begint te knipperen. Nu kunt u deze verschuiven, met behulp 

van  (naar links) en  (naar rechts). Bevestig uw instelling met . 
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5.5 Menu-opbouw 
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5.6 Uitgebreide weergave van de meetwaarde 
 
De  PCE-N30O is in staat ieder ingangssignaal om te rekenen naar een weergavewaarde naar wens. 
Het verloop van de meting en de omrekening zien er als volgt uit: 
 

 
 
Er kunnen max. 20 functies voor de uitgebreide weergave opgeslagen worden in het geheugen van 
het apparaat. Allereerst moet het aantal benodigde functies ingesteld worden. Vervolgens moet de 
waarde van het setpoint ingesteld worden (0 < i < n), zodat een linearisatie van het ingangssignaal 
kan worden bewerkstelligd. Des te meer punten gebruikt worden, des te nauwkeuriger de 
linearisatie. 
 

 
 
De volgende volgorde MOET bij de uitgebreide weergave in acht genomen worden, anders wordt de 
functie automatisch gedeactiveerd: 
 

H1 < H2 < H3... < HN 
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5.7 Alarmmodi  
 
De Frequentieteller PCE-N30o is standaard uitgerust met twee alarmuitgangen. Iedere uitgang kan 
met 6 verschillende bedrijfsmodi gebruikt worden: n-on, n-off, on, off, h-on, h-off. De eerste vier 
bedrijfsmodi worden weergegeven in onderstaande afbeelding. De modi h-on en h-off schakelen het 
alarm volledig in (h-on) of uit (h-off).  
 

 
 
Alarmausgang = Alarmuitgang 
Ausgang aktiviert = Uitgang geactiveerd 
Ausgang deaktiviert = Uitgang gedeactiveerd  
Messwert = Meetwaarde 
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5.8 Displaynotatie  
 
De PCE-N30O selecteert automatisch de beeldschermresolutie voor de gemeten grootte. Om de 
weergegeven nauwkeurigheid te verhogen, wijzigt u het decimaalpunt, naar de kleinst mogelijke 
eenheid, afhankelijk van de beschikbare nauwkeurigheid van het apparaat. Deze instelling geldt niet 
voor de weergave van de tijd. Hierbij wordt de tijdsnotatie automatisch ingesteld, in het 24h formaat 
(hh.mm). Het formaat voor de arbeidsuren-teller wordt ook automatish ingesteld en aangepast: 
 

 h.mm.ss – Bij een arbeidstijd korter dan 10 uur 

 hhh.mm – Bij een arbeidstijd langer dan 10 uur maar korter dan 1000 uur 

 hhhhh – Bij een arbeidstijd langer dan 1000 uur 
 

5.9 Foutmeldingen 
 

Foutmelding Beschrijving 

 

Overschrijding van het meetbereik. 

 

Onderschrijding van het meetbereik. 

ErFrt Geheugenfout. Gelieve contact op te nemen met onze technische helpdesk. 

ErPar Parameterfout. Foutieve configuratiegegevens. Na een willekeurige toetsdruk 
wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen.  

ErdEF Standaardwaarden worden ingesteld. Druk op een willekeurige toets, om naar 
de normale meetmodus te gaan  

ErFPL Foutieve opgeslagen meetwaarde (meetwaarde, max. waarde, min. waarde). 
Druk op een willekeurige toets, om naar de normale meetmodus te gaan  

ErCAo Foutieve kalibratieparameter bij de uitgang. Gelieve contact op te nemen met 
onze technische helpdesk. 
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6 MODBUS Protocol 
 
De PCE-N30O ondersteund de communicatie via de RS485 interface met MODBUS protocol. Hierdoor 
kan het apparaat communiceren met anderen apparaten, bijv. een PC. Ook het programmeren van 
het apparaat kan via de RS485 interface, middels de software en een PC.  
 

6.1 Aansluiting via de RS485 interface 
 
De RS485 interface maakt de directe communicatie met 32 verschillende apparaten mogelijk. Om 
een correcte communicatie mogelijk te maken, dient het apparaat als volgt aangesloten te worden: 
 

 
 
Wij raden aan gebruik te maken van een beveiligde datakabel, om mogelijke storingssignalen te 
minimaliseren.  
 

6.2 MODBUS Implementatie 
 
Het uitgevoerde protocol is de PI-MBUS-300 Rev G specificatie van Modicon Company. 
Communicatieparameters van het MODBUS protocol: 

 Apparaat adres  1-247 

 Baudrate   4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bit/s 

 Bedrijfsmodus   RTU (8n2, 8e1, 8o1, 8n1) 

 Max. responstijd  100 ms 
 
de parameterconfiguratie is afhankelijk van de baudrate, het adres en de protocoleenheid (RTU) van 
het apparaat.  
 
Opmerking: Ieder apparaat, geïntegreerd in het communicatienetwerk, moet voldoen aan de 
voorwaarden: 

 Uniek adres 

 Identieke baudrate en protocoleenheid 
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6.3 Geïntegreerde functies 
 
De PCE-P18 ondersteunt de volgende MODBUS functies: 
 

 03 - Lezen van n-registers 

 06 - Registers bewerken 

 16 - Schrijven van n-registers 

 17 - Identificatie van een slave-device  
 

6.4 Registeroverzicht  
 

Adresbereik Waardetype  Beschrijving  

4000 – 4094 integer 16 Bit De waarde wordt opgeslagen in een 16 bits register.  

7000 – 7019 float 32 Bit De waarde wordt opgeslagen in 2 opeenvolgende registers. Deze 
registers bevatten dezelfde gegevens als de 32 bits registers, vanaf 
adres 7500. (Alleen-lezen.) 

7200 – 7327 float 32 Bit De waarde wordt opgeslagen in 2 opeenvolgende registers. Deze 
registers bevatten dezelfde gegevens als de 32 bits registers, vanaf 
adres 7600. (Schrijf- en leestoegang.) 

7500 – 7509 float 32 Bit De waarde wordt opgeslagen in een 32 bits register. (Alleen-lezen.) 

7600 – 7663 float 32 Bit De waarde wordt opgeslagen in een 32 bits register. (Schrijf- en 
leestoegang.) 
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6.4.1 Registers met lees- en schrijftoegang 
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6.4.2 Registers met de toegang: alleen-lezen  

 

 
 

7 Onderhoud en reiniging  
 
Het apparaat dient alleen met een vochtige doek gereinigd te worden. Maak hierbij geen gebruik van 
schuur- of oplosmiddelen.  
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8 Verwijdering en contact 
 

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk 

verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten 

worden ingeleverd. 

Bij vragen over ons assortiment of het instrument kunt u contact opnemen met: 
 
PCE Brookhuis B.V. 
  
Institutenweg 15 
7521 PH Enschede 
The Netherlands 
 
Telefoon: +31 53 737 01 92   
Fax: +31 53 430 36 46   
 
info@pcebenelux.nl 
  
 
 
 
 
 
Een compleet overzicht van onze apparatuur vindt u hier: 
http://www.pcebrookhuis.nl/ 
https://www.pce-instruments.com/dutch/ 
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