
 Uwaga!  Pe³na wersja instrukcji jest dostêpna do 
               pobrania na stronie: www.lumel.com.pl

PRZETWORNIK 
TEMPERATURY
I WILGOTNOŒCI 
TYPU P18D

INSTRUKCJA OBS£UGI
SZYBKI START

7. ROZPOCZÊCIE PRACY6. POLE ODCZYTOWE PRZETWORNIKA

7. PRZYCISK POJEMNOŒCIOWY

10. DANE TECHNICZNE

Konfiguracjê przetwornika mo¿na wykonaæ za pomoc¹ bezp³atnego 
programu LPCon dostêpnego na stronie www.lumel.com.pl 

Przes³anie konfigu-
racji przez interfejs 
RS-485

5. KONFIGURACJA PRZETWORNIKA

1. ZESTAW REGULATORA

1. przetwornik P18D..................... 1 szt.
2. skrócona instrukcja obs³ugi...... 1 szt.
3. karta gwarancyjna..................... 1 szt.

2. BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA

W zakresie bezpieczeñstwa u¿ytkowania przetwornik odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 61010-1.

Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa:
· Monta¿u i instalacji po³¹czeñ elektrycznych powinna dokonaæ 
 osoba z uprawnieniami do monta¿u urz¹dzeñ elektrycznych.
· Przed w³¹czeniem przetwornika nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ 
 po³¹czeñ.
· Urz¹dzenie jest przeznaczone do instalowania i u¿ywania w prze-
 mys³owych elektromagnetycznych warunkach œrodowiskowych.

1. ZESTAW PRZETWORNIKA

3. GABARYTY I SPOSÓB MOCOWANIA

Rys. 4. Schemat pod³¹czeñ elektrycznych przetwornika P18D

4. SCHEMATY PO£¥CZEÑ

Rys. 6. Opis pola odczytowego przetwornika P18D 

Tablica 1

2. BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA

Rys.2 Gabaryty przetwornika P18D.

11. KODY WYKONAÑ
Sposób kodowania podano w tablicy 2.                               
           Tablica 2
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 P18D -  X XX  X  X
Wyjœcia analogowe:
bez wyjœæ  0
pr¹dowe 4...20 mA  1
napiêciowe 0...10 V  2
Wykonanie:
standardowe 00
specjalne* XX
Wersja jêzykowa:
polska P
angielska E
inna X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagañ 0
z atestami kontroli technicznej 1
wg uzgodnieñ z klientem* X

Przyk³ad zamówienia:
kod: P18D - 1 00 P 1 oznacza: przetwornik P18D, pr¹dowe wyjœcie analogowe, wykona-
nie standardowe, instrukcja po polsku, z atestem Kontroli Jakoœci.

* po uzgodnieniu z producentem

Przetwornik P18D mocowany jest na œcianie za pomoc¹ po³¹czenia 
œrubowego lub klejowego bez utraty klasy szczelnoœci IP65. Obudowa 
przetwornika jest wykonana z samogasn¹cego tworzywa sztucznego. 
Przetwornik ma z³¹cza œrubowe umieszczone wewn¹trz przetwornika, 
które umo¿liwiaj¹ przy³¹czenie przewodów zewnêtrznych o przekroju 
do 1 mm2. 

Rys.3. Oznaczenie zacisków do pod³¹czenia sygna³ów zewnêtrznych.

Przetwornik bez wyjœæ 
analogowych

Przetwornik z wyjœciami 
pr¹dowymi

Przetwornik z wyjœciami 
napiêciowymi

Wskaźnik odczytu wartoœci 
mierzonej z czujnika  

Jednostka wielkoœci 
wyœwietlanej

Wskaźnik automatycznej 
prezentacji wartoœci pomiarowych

Wskaźnik transmisji na 
³¹czu RS-485

Wartoœæ wielkoœci 
wyœwietlanej

Typ wielkoœci 
wyœwietlanej

Opis symboli wyœwietlanych przez przetwornik P18D znajduje siê w tablicy 1.

Symbol Znaczenie

T: Typ wielkoœci wyœwietlanej na dolnym wierszu LCD - temperatura

RH:
Typ wielkoœci wyœwietlanej na dolnym wierszu LCD – wilgotnoœæ 
wzglêdna

DP: Typ wielkoœci wyœwietlanej na dolnym wierszu LCD – punkt rosy

AH: Typ wielkoœci wyœwietlanej na dolnym wierszu LCD – wilgotnoœæ
bezwzglêdna

Wskaźnik  odczytu wartoœci mierzonej z czujnika

Automatyczny tryb prezentacji wyników pomiarów – typ wartoœci
wyœwietlanej jest automatycznie prze³¹czany co 3 sekundy w kolejno-
œci: temperatura  wilgotnoœæ wzglêdna  punkt rosy   wilgotnoœæ 
bezwzglêdna  temperatura ...

Wskaźnik odbioru danych przez przetwornik P18D na ³¹czu RS-485

Wskaźnik wys³ania danych przez przetwornik P18D na ³¹czu RS-485

Rys. 1. Wygl¹d przetwornikia P18D.

racji przez interfejs 

Przetworniki P18D zosta³y wyposa¿one w jeden przycisk pojemnoœciowy 
umieszczony na obudowie. Po³o¿enie przycisku ilustruje rys. 7

Rys. 5. Konfiguracja przetwornika przy 
wykorzystaniu oprogramowania LPCon

Rys. 7. Umiejscowienie przycisku 
pojemnoœciowego przetwornika 

P18D

Funkcje przycisku pojemnoœciowego:
 za³¹czenie podœwietlenia wyœwietlacza,
  zmiana trybu prezentacji wyników – przytrzymanie przycisku przez oko³o
           2 sekundy powoduje przejœcie z trybu automatycznego do trybu rêcznego
     prezentacji wyniku pomiarów lub odwrotnie
 zmiana typu wielkoœci wyœwietlanej w trybie rêcznym  prezentacji wyniku 
    pomiarów – krótkie dotkniêcie przycisku powoduje zmianê wielkoœci
      wyœwietlanej.

8. WYJŒCIA ANALOGOWE

Przetwornik P18D w wykonaniach P18D-1XX oraz P18D-2XX wypo-
sa¿ony jest w dwa  programowalne wyjœcia analogowe (pr¹dowe lub 
napiêciowe). Wyjœcia analogowe mog¹ reagowaæ na ka¿d¹ z wartoœci 
mierzonych lub wyliczonych (T, RH, DP, AH). Wyjœcia analogowe umo¿-
liwiaj¹ przetwarzanie wielkoœci mierzonych na sygna³ wyjœciowy w opar-
ciu o indywidualn¹ liniow¹ charakterystykê.

Y1out = a . X1in + b
Y2out = a . X2in + b{

gdzie  X1 in  i  X2 in –  wartoœæ wyœwietlana,   
          Y1 out  i  Y2 out –  oczekiwana wartoœæ na wyjœciu analogowym.

Rys. 8. Charakterystyka indywidualna wyjœcia analogowego.

9. INTERFEJS RS-485
Przetworniki P18D maj¹ ³¹cze szeregowe w standardzie RS-485
do komunikacji w systemach komputerowych oraz z innymi urz¹dzenia-
mi pe³ni¹cymi funkcjê Master. Na ³¹czu szeregowym zosta³ zaimplemen-
towany asynchroniczny znakowy protokó³ komunikacyjny MODBUS.  

Parametry podstawowe:
- zakres pomiaru wilgotnoœci
 wzglêdnej (RH):      0...100 % bez kondensacji
- b³¹d podstawowy przetwarzania wilgotnoœci:    ±2% zakresu dla RH = 10...90% 
       ±3% w pozosta³ym zakresie
-histereza pomiaru wilgotnoœci:    ± 1% RH
-podstawowy zakres pomiaru
 temperatury (T):    – 20...60 oC
-b³¹d podstawowy przetwarzania
 temperatury:   ±0,5% zakresu
-wielkoœci wyliczane:  wilgotnoœæ bezwzglêdna (a) [g/m3]
    temperatura punktu rosy (Td)  [oC]
B³êdy dodatkowe:
- wp³yw temperatury: ±25% b³êdu podstawowego /10oC
Wyjœcie cyfrowe RS-485:
- protokó³ transmisji:  MODBUS
- prêdkoœæ transmisji:      4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
- tryb:   RTU:   8N2, 8E1, 8O1, 8N1
- maksymalny czas odpowiedzi: 500 ms
Wyjœcia analogowe:
- pr¹dowe:     4...20 mA
- napiêciowe:     0-10 V
- maksymalna rezystancja obci¹¿enia wyjœcia pr¹dowego:  100  
- minimalna rezystancja obci¹¿enia wyjœcia napiêciowego: 1k
Znamionowe warunki u¿ytkowania:
- zasilanie:    9...24 V a.c. / d.c. 
- pobór mocy:    < 0.5 VA
- temperatura otoczenia:   – 20...23...60oC
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza:  < 95% 
- prêdkoœæ przep³ywu powietrza:     >0,5 m/s
- czas wstêpnego wygrzewania:   15 minut
- stopieñ ochrony zapewniany przez obudowê: IP 65
- mocowanie:    na œcianie
- masa:     0,13 kg
- wymiary:    35 x 58 x 118 mm
- pozycja pracy:
   - w aplikacjach nie nara¿onych na bezpoœredni kontakt wody: dowolna
     -  w aplikacjach nara¿onych na kontakt z wod¹:  komor¹ czujnika w kierunku   
     ziemi

W przetwornikach P18D zaimplementowane zosta³y nastêpuj¹ce funk-
cje MODBUS:
 
 04 (04h) – odczyt grupy rejestrów wejœciowych
 06 (06h) – zapis pojedynczego rejestru
 16 (10h) – zapis grupy rejestrów
 17 (11h) – identyfikacja urz¹dzenia slave
Standardowe parametry komunikacyjne:  adr.1,  9,6 kb/s,  8N2 

03 (03h) – odczyt grupy rejestrów



 Note!   The full version of the user’s manual is inserted on the 
                            www.lumel.com.pl/en/ web site.

HUMIDITY
AND TEMPERATURE 
TRANSDUCER
TYPE P18D

QUICK START
MANUAL

7. ROZPOCZÊCIE PRACY6. TRANSDUCER READOUT FIELD

7. CAPACITIVE BUTTON

10. TECHNICAL DATA

Transmission of 
the configuration 
through the RS-485 
interface

5. TRANSDUCER CONFIGURATION

1. ZESTAW REGULATORA

1. transducer P18D..................... 1 pc
2. quick start manual................... 1 pc
3. guarantee card........................ 1 pc

2. BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA

In the safety service scope, the transducer meets to requirements of the 
EN 61010-1 standard.

Observations concerning the operational safety:
· All operations concerning transport, installation and commissioning   
    as well as maintenance must be carried out by qualified, skilled   
    personnel, and national regulations for the prevention of accidents   
 must be observed. 
· Before switching the transducer on, one must check the correctness   
 of connections to the network.
· The device is destined to be installed and used in industrial electro-  
 magnetic environment conditions.

1. TRANSDUCER SET

3. DIMENSIONS AND FIXING WAY

Fig.4 Transducer connection diagramm.

4. CONNECTION DIAGRAMS

Fig.6  Description of transducer readout field.

Table 1

2. OPERATIONAL SAFETY

Fig.2  Transducer dimensions.

11. ORDERING CODES

Ordering code for P18D transducer is given in the table 2.                    
           
              Table 2
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 P18D -  X XX  X  X
Analog outputs:
without outputs  0
current 4...20 mA  1
voltage 0...10 V  2
Version:
standard 00
custom-made* XX
Language:
Polish P
English E
other* X
Acceptance tests:
without extra quality requirements 0
with an extra quality inspection certificate 1
acc. to customer’s  requirements* X

Order example:
The Code: P18D - 1 00 E 1 means: transducer P18D, current analog output, standard 
version, user’s manual in english, with an extra quality inspection certificate.

* after agreeing with the manufacturer

Fig.3 Marking  of terminals for the connection of external signals

OUT OUT OUT OUT

Transducer without 
analog outputs

Transducer with current 
outputs

Transducer with voltage
outputs

Indicator of measured value 
readout from the sensor

Unit

Indicator of automatic presen-
tation of measured values

Indicator of transmission on 
RS-485 interface 

Measured  value

Type
 of measured 

value

Symbol Description

T: Type of displayed value in the lower line of LCD - temperature

RH: Type of displayed value in the lower line of LCD – relative humidity

DP: Type of displayed value in the lower line of LCD – dew point

AH: Type of displayed value in the lower line of LCD – absolute humidity

Readout ratio  of measured value from the sensor

Automatic mode of measured values presentation – type of display-
ed value is automatically switched every 3 seconds in following order: 
temperature    realtive humidity   dew point   absolute humidity 
 temperature ...

Indicator of data receive on the RS-485 interface

Indicator of data transmission on the RS-485 interface

Fig.1  View of the P18D transducer.

through the RS-485 

The P18D transducers have one capacitive button on  the housing.
The position of the button is shown on the fig.7. 

Fig.5  Transducer configuration carried 
out by the LPCon program.

Fig.7 The position of the capacitive 
button of P18D transducer.

Functions of the capacitive button:
 switch-on of the display backlight,
 change of values presentation mode  – hold down the button for about 
    2 seconds to switch from automatic to manual mode presentation
      of the measurements  or vice versa
 change of measured value in the manual measurement presentation 
       mode - a brief touch of a button changes the displayed value.

8. ANALOG OUTPUTS

Y1out = a . X1in + b
Y2out = a . X2in + b{

Fig.8  Individual characteristic of analog outputs.

9. INTERFACE RS-485

Basic parameters:
- range of relative humidity
  measurement (RH):                   0...100 % without condensation
- basic error of humidity conversion:     ±2% of the range for RH = 10...90% 
    ±3% for the remaining range
- hysteresis of the humidity
  measurement:    ± 1% RH
- basic range of temperature
   measurement (T):    – 20...60 oC
- basic error of temperature conversion ±0.5% of the range
- calculated quantities:  absolute humidity (a) [g/m3]
    dew-point temperaure (Td)  [oC]
Additional errors:
- temperature influence:  ±25% of the basic error /10oC
RS-485 digital output:
- transmission protocol:   MODBUS
- baud rate:        4800, 9600, 19200, 38400,   
    57600,115200 bit/s
- mode:    RTU:  8N2, 8E1, 8O1, 8N1
- maximal response time:  500 ms
Analog outputs:
- current:     4...20 mA
- voltage:     0-10 V
- maximal load resistance of the current output:  100  
- minimal load resistance of the voltage output: 1 k
Rated operating condition:
- supply:     9...24 V a.c. / d.c. 
- power consumption:   < 0.5 VA
- ambient temperature:   – 20...23...60oC
- relative air humidity:   < 95% 
- rate of air flow:       > 0.5 m/s
- pre-heating time:     15 minutes
- protection degree ensured by the housing: IP 65
- fixing:     on a wall
- weight:     0.13 kg
- dimensions:    35 x 58 x 118 mm
- operating position:
   - in applications non-exposed to a direct contact with water: any
   - in applications exposed to direct contact with water: with the sensor     
     chamber directed towards the ground

Functions of the Modbus protocol implemented in P18D transducer:
 
 04 (04h) – readout of input register group
 06 (06h) – write of an single register
 16 (10h) – write of a register group
 17 (11h) – identification of the slave device
Standard communication parameters:  adr.1,  9,6 kb/s,  8N2 

03 (03h) – readout of register group

The transducer configuration can be carried out by the free LPCon pro-
gram available on our website www.lumel com.pl/en/.  

The P18D transducer is designed to be mounted on a wall by means of 
a screw connection or glue without the loss of IP 65 tightness.
The transducer housing is made of a self-extinguishing plastics.
The transducer has screw connectors placed inside the transducer, 
which enable the connection of external wires of 1 mm2 cross-section.

Description of symbols highligted by the P18D transducer is shown
in the table 1.

The P18D transducer in execution P18D-1XX and P18D-2XX has two 
programable analog outputs (current or voltage). Analog outputs can 
react to each measured and calculated value (T, RH, DP, AH). Analog 
outputs enables the conversion of measured quantities into an output 
signal on the strength of individual linear characteristic of analog outputs. 

where:
X1 In and X2 In - measured value
Y1 Out i Y2 Out - expected value on the output.

The P18D transducer has interface in RS-485 standard  for communica-
tion with computer and with other Master device. On the interface has 
been implemented MODBUS protocol.  


