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N32o
  digital panel meter

•	 measurement: number of pulses, period, frequency, rotational speed, working time, position 
from an incremental encoder.

•	 advanced functions for the configuration of pulse signals, e.g. for counting slowly changing pulses.
•	 two-line lCd display with high contrast and built-in backlighting.
•	 possibility of displaying the measured value and time simultaneously or an uncalculated quantity 

or unit (programmable unit of measured quantity).
•	 meter programming from keyboard or through the rS-485 interface by means of the free eCon software.
•	 two additional binary inputs for pulse counting or as control inputs.
•	 4 alarm outputs with signalling on led diodes,  working in 7 different modes (option).
•	 Conversion of any measured value into an analog signal 0/4...20 ma or 0...10 V (option).
•	 Storage of minimal and maximal values for all measured quantities.
•	 Built-in power supply of object transducers 24V d.c. 
•	 32-point individual characteristic for the measured value.
•	 mathematical functions for converting the measured value.
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programmable measurement unit 
chosen from 56 variants available 

in the menu. additionally, the ability
 to define your own display unit.

preview of current time 
on the bottom line of the display. 

real-time clock with automatic winter/
summer time change function.

two-line display.
 Simultaneous preview of the meas-
ured value (top line) and the input 

signal not scaled (bottom line).
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N32o - digital panel meter
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Podczas przybliżania funkcji, które mocno odbiegają od funkcji liniowej należy pamiętać,
że im większa liczba wprowadzonych punktów tym mniejszy błąd linearyzacji funkcji.

Dla  wartości  mierzonych  mniejszych  od  X1  wartość  zostaje  przeliczona  wg  pierwszej
funkcji  liniowej  wyznaczonej  na  podstawie  punktów  (X1,  Y1)  i  (X2,  Y2).  W  sposób

analogiczny  dla  wartości  mierzonych  większych  od  ostatnio  wprowadzonego  punktu
przeliczanie następuje o ostatnią wyznaczoną funkcję.

 5.4.2 Wyjście analogowe

Mierniki N32U mogą posiadać jedno wyjście analogowe (w zależności od kodu wykonań),
które jest wyprowadzone na zaciski miernika zarówno jako wyjście napięciowe (wyjście

0...10  V)  oraz  jako  wyjście  prądowe (0...20  mA lub  4...20  mA).  Wyjście  prądowe jest
odseparowane galwanicznie od pozostałych obwodów miernika. Wybór typu wyjścia, które

będzie  wykorzystywane  wykonuje  się  podczas  konfiguracji  wyjścia.  Jednoczesne
korzystanie z wyjścia analogowego napięciowego i prądowego jest niemożliwe ponieważ

jest to fizycznie jedno wyjście z wyprowadzonymi na zaciski dwoma sygnałami. Podczas
korzystania z wyjścia bardzo ważne jest,  aby wybrać typ wyjścia, który jest faktycznie

wykorzystywany.  Jeżeli  tak  się  nie  stanie  wartość  na  wyjściu  nie  będzie  odpowiadać
oczekiwanemu sygnałowi wyjściowemu.

Podczas konfiguracji wyjścia należy określić następujące parametry:

•  –  określa  rodzaj  (typ)  sygnału  wyjściowego,  który  będzie

Rys. 11: Przykład charakterystyki indywidualnej.
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adVanCed meaSUrement COnVerSiOn FUnCtiOn
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the measured value can be converted in series 
and the result can be displayed. after each 

conversion step, the signal can be used 
for retransmission on the analogue output 

or as an alarm source.

in practical use, the meter can read the value from 
an object-oriented transmitter and display 

the actual value within a limited range, 
e.g. flow, volume etc. at the same time, 

the input signal not scaled can be retransmitted 
to the plC.

this function can be useful in applications where  
the signal is dynamic. the display can show the values 

averaged over time (easier signal observation).  
On the analogue output instead, you can 

retransmit the signal without additional delays - 
this also applies to the alarm outputs.
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sygnału filtrowanego następuje po każdorazowym doliczeniu licznika zliczającego w dół do 

wartości 0, a zliczenie impulsu następuje w momencie, gdy sygnał filtrowany zmienia się 

ze nieaktywnego na aktywny.

Podczas wykonywania pomiarów główna wartość mierzona w kanale podstawowym oraz 

dodatkowym  może  podlegać  szeregowi  operacji  matematycznych  jak  uśrednianie, 

dzielenie  lub  mnożenie  przez  stałą,  przekształcenie  przez  funkcje  matematyczne  oraz 

poprzez charakterystykę indywidualną. Kolejność wykonywania działań przedstawiono na 

rys.  12.  Należy  pamiętać  że  nie  dla  każdego  typu  pomiarów  wszystkie  funkcje 

przekształcające są dostępne (patrz  tabela powyżej)  oraz należy pamiętać,  że główna 

wartość  wyświetlana  może  zostać  przestawiona  na  inną  wartość  mierzoną  (parametr 

dVAL z  menu  dISPL).  Dla  uproszczenia  na  rysunku  przedstawiono  tylko  jeden  kanał 

pomiarowy pominięto możliwość działania alarmów i wyjścia analogowego na zegar czasu 

rzeczywistego.

Dodatkowo zakres wartości wyświetlanych na głównym polu wyświetlacza (górny wiersz 

wyświetlacza)  może  zostać  ograniczony  przez  użytkownika  poprzez  zdefiniowanie 

minimalnej  i  maksymalnej  wartości  wyświetlanej.  Przekroczenie  nastawionego  dolnego 

progu pomiaru (wartość mierzona mniejsza od nastawionej wartości granicznej)  skutkuje 

wyświetleniem informacji o przekroczeniu dolnym, natomiast przekroczenie przez pomiar 

nastawionego górnego progu zakresu pomiaru (wartość mierzona większa od nastawionej 

wartości granicznej) powoduje wyświetlenie informacji o przekroczeniu górnym.

Wszystkie mierzone parametry dostępne są za pośrednictwem interfejsu RS-485 w tym 

również  podstawowe  wielkości  mierzone  takie  jak  np.  częstotliwość  podczas  pomiaru 

prędkości obrotowej. Dodatkowo w celu ułatwienia kontroli mierzonych sygnałów wartości 

mierzone pośrednie takie jak wartości nie przeliczone przez charakterystykę indywidualną 

czy nieuśrednione również zostały umieszczone w rejestrach interfejsu MODBUS (patrz 

punkt 5.6.4).

Rys. 12: Działanie przeliczania pomiaru.
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N32o - digital panel meter

exTerNAl FeATures
readout field 1 row: 6-digits; digits height 12.85 mm

2 row: 5-digits; digits height 7.5 mm high contrast lCd with backlight and programmable measuring unit

Weight < 0.25 kg
overall dimensions 96 x 48 x 93 mm mounting hole  92+0.6  x 45+0.6 mm

protection grade (acc. to EN 60529) from frontal side: ip65 from terminal side: ip 10

rATed operATING CoNdITIoNs
supply voltage 85...253 V a.c. (40...400 Hz), 90...300 V d.c.

20...40 V a.c. (45...65 Hz) / 20..60 V d.c. power consumption  < 6 Va

Temperature ambient: -25...23...55°C storage: -30...70°C
relative humidity 25...95% without condensation
operating position any
external magnetic field 0...400 a/m

teCHniCal data

dIGITAl INTerFACe
Interface type Transmission protocol Mode Baud rate
RS-485 mOdBUS rtU 8n2, 8e1, 8O1, 8n1 2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s

ouTpuTs
Output type Properties Remarks

relay output
•	 1 x nO contacts, load-carrying capacity 5a / 250 V a.c.; 5a / 30V d.c.
•	 3 relays with changeover contact, load-carrying capacity 6a / 250V a.c.; 

   6a / 30V d.c.; 0,15a / 250V d.c.

analog output •	 current programmable 0/4...20 ma, load resistance ≤ 500 Ω
•	 voltage programmable  0...10 V, load resistance  ≥ 500 Ω

error of analog output: 0.1% of the set range
additional error from temperature changes:  50% of the class/10K

OC output OC type, passive npn, 30 V d.c./30 ma voltageless output

auxiliary supply 24 V d.c./ 30ma

sAFeTy ANd CoMpABIlITy requIreMeNTs
electromagnetic compatibility

noise immunity acc. to en 61000-6-2
noise emissions acc. to en 61000-6-4

Isolation between circuits basic

acc. to en 61010-1

polution level 2
Installation category iii

Maximal phase-to-earth voltage
for supply circuits : 300 V
for other circuits:  50 V

Altitude a.s.l. < 2000 m

INpuTs
Input type Indication range Klasa, błąd pomiaru

MAIN INpuT 

pulse counter -99999...999999 ±1 impuls

Slow-changing pulses counter -99999...999999 ±1 impuls

period 0.00005...3600 [s] 1 0.0012 
Frequency 0.017...20 000 Hz 1 0.0012

rotation speed 0...999999 0.0012

encoder 0...999999 ±1 impuls

pulse counter with frequency measurement
0...999999

0.017...20 000 Hz 1
±1 impuls 

0.01
Working time counter, time counter 0...999999 0.5 seconds a day

Current time 0.5 seconds a day

AddITIoNAl INpuT

pulse counter -99999...999999 ±1 pulse

Slow-changing pulses counter -99999...999999 ±1 pulse

period 0.00005...3600 [s] 1 0.0012

Frequency 0.017...20 000 Hz 1 0.0012

rotation speed 0...99999 0,0012

Working time counter, time counter 0...99999 0.5 seconds a day

Current time 0.5 seconds a day
1 in the case of frequency and period measurements, the maximum measurement time (signal period duration) is determined by the SaVg setting, which also narrows the measuring range 
2 the measurement error is defined as a percentage of the displayed value, not less than the error resulting from the gating time of 30 ns, eg for the displayed value of 1000.00 Hz, the measurement error will be 
   0.01 Hz + 0.03 Hz.
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Szczegółowy opis sygnałów przedstawiono w tabeli poniżej, natomiast sposób 

podłączenia sygnałów mierzonych przedstawiono na rys. 6.

Zacisk Funkcja Opis

C, 1A, 
1B, I2, I3, 
I4

Wejścia binarne 
(pomiarowe)

Wejścia binarne (pomiarowe) do podłączenia sygnałów 
mierzonych:

• C – zacisk wspólny sygnałów mierzonych. W 
układach z czujnikami PNP zacisk ten należy 
podłączyć do masy zasilania. Natomiast w 
układach z czujnikami NPN zacisk ten należy 
podłączyć do zacisku zasilania czujników.

Rys. 5: Sygnały na listwach zaciskowych.

N32o - digital panel meter

COnneCtiOn diagramS

Ordering COde

ORdERINg ExaMPlE:

n32O 130000000m0 means n32O meter with supply  85... 253 V a.c.,90...300 V d.c., with 4 relay outputs, 
rS-485  interface and 1 analog output, in standard version, polish-english language version, without addtional 
quality requirements. 

n32O X X XXXXXXX X X
Supply:                             
85...253 V a.c., 90...300 V d.c. 1

20..40 V a.c./ 20..60 V d.c. 2

additional outputs:
1 relay output, rS-485 1
4 relay outputs, rS-485 2
4 relay outputs, rS-485, 1 analog output 3
Version:
standard 0000000
custom-made* XXXXXXX
language:
polish/english m
acceptance tests:
without additional quality requirements 0
with an extra quality inspection certificate 1
 with an extra calibration certifiate 2
acc. to customer’s request X

n32O-19a_en

analog output
binary 
output

SUpplY

*  only after agreeing with the manufacturer

luMel s.A.
ul. Słubicka 4, 65-127 Zielona góra, poland
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

export department:
tel.: (+48 68) 45 75 130, 45 75 131, 45 75 132
e-mail: export@lumel.com.pl

Calibration & Attestation:
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

Technical support:
tel.: (+48 68) 45 75 143, 45 75 141, 45 75 144, 45 75 140
e-mail: export@lumel.com.pl

the way of connecting the meter to a sensor 
with an OC output: a) pnp type, b) npn type
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• I1A i I1B – główne wejście pomiarowe.

• I2 – dodatkowe wejście pomiarowe.

• I3, I4 – wejścia sterujące – funkcje wejść są 
programowane.

Przykłady podłączeń przedstawiono na rys. 6.

9, 10, 11 RS-485 Sygnały interfejsu RS-485.

12, 13 Alarm 1 Wyjście alarmu nr 1, które stanowi styk przekaźnika w 
konfiguracji NO.

15, 16 Zasilanie Przyłącze zasilania miernika. Zakres napięć zasilających 
akceptowany przez miernik wynika bezpośrednio z kodu 
wykonań. Przed instalacją miernika należy sprawdzić czy 
zakres znamionowy miernika odpowiada instalacji do 
której ma zostać przyłączony miernik.

20...28 Alarmy 2, 3, 4 
(opcja)

Wyjścia alarmów 2, 3 i 4, które zbudowane są w oparciu o 
przekaźnik ze stykiem przełącznym.

30...34 Wyjście 
analogowe

Wyjście analogowe. W zależności od wybranego w 
konfiguracji typu wyjścia (napięciowe lub prądowe) należy 
odpowiednio podłączyć wyjście: zaciski 30 i 31 dla typu 
wyjścia prądowego lub zaciski 32 i 33 dla typu wyjścia 
napięciowego. Jednoczesne wykorzystanie wyjścia 
napięciowego i prądowego nie jest możliwe – poprawna 
wartość, zgodna z konfiguracją będzie dostępna tylko dla 
wybranego typu wyjścia.

35, 36 Wyjście binarne Wyjście binarne typu otwarty kolektor do przyszłych 
zastosowań. Wyjście należy zostawić niepodłączone.

8, 14, 29 NC Zaciski niewykorzystane. Należy zostawić niepodłączone.

Przykład podłączeń sygnałów wejściowych do współpracy z czujnikami z wyjściem PNP 

(rys. 6a) oraz z wyjściem NPN (rys. 6b) przedstawiono poniżej.

W  przedstawionym  powyżej  przykładzie  czujnik  zasilany  jest  z  wyjścia  zasilacza 

pomocniczego.  Poniżej,  na  rys.  7,  przedstawiono  przykład  podłączenia  enkodera 

inkrementalnego z wyjściami typu PNP zasilanego z wyjścia zasilacza pomocniczego (rys. 

7a) oraz układu, gdzie enkoder zasilany jest z zewnętrznego zasilacza (rys. 7b). W drugim 

przedstawionym  układzie  dołączony  jest  dodatkowy  przycisk  służący  do  kasowania 

Rys. 6: Sposób podłączenia miernika N32O,

N32O Instrukcja obsługi 11

licznika impulsów (położenia).

 5 Obsługa
Miernik N32 wyposażony jest w wyświetlacz LCD oraz przyciski, które stanowią interfejs 

użytkownika i umożliwiają, poza wyświetlaniem wartości mierzonej, pełne skonfigurowanie 

miernika i ustawienie lub zmodyfikowanie każdego z dostępnych parametrów.

Podczas  uruchamiania  miernika  na  wyświetlaczu  zostaje  wyświetlona  nazwa  miernika 

oraz wersja oprogramowania. Jeżeli  proces inicjowania pracy miernika przebiegnie bez 

błędu miernik przechodzi do wyświetlania wartości mierzonej. Jeżeli podczas inicjowania 

stwierdzone zostaną nieprawidłowości lub odstępstwa zostanie wyświetlony odpowiedni 

komunikat informujący o stwierdzonym błędzie (patrz punkt 6 – Kody błędów). 

 5.1 Opis płyty czołowej

Wygląd panelu przedniego miernika przedstawiony został na rys. 6. Na froncie miernika 

znajduje  się  podświetlany  wyświetlacz  LCD  oraz  4  przyciski.  Opis  pól  wyświetlacza 

przedstawiono poniżej. Natomiast funkcje przycisków przedstawiono w punkcie 5.2. 

Oznaczenie Opis

L1 Górny wiersz (podstawowy) wyświetlacza składający się z 6 znaków na 
którym wyświetlana jest wartość mierzona lub wartość parametru podczas 

Rys. 7: Przykład podłączenia enkodera inkrementalnego z wyjściami PNP.

Rys. 8: Panel przedni miernika.

description of signals on connection strips example of connecting an incremental encoder with pnp outputs

binary inputs


