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z urządzenia zewnętrznego po protokole 

F03 do odczytu 

odczyt 

Procedura 

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów

Ustawienie sterownika w trybie „Master” odbywa się automatycznie, 

procedury obsługi 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

ModBus

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ja umożliwia ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w milisekundach

nfiguracji wymiany danych pomiędzy urządzeniami służą procedury:

odczyt wejścia lub wyjścia

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

F01 do odczytu komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

ustawienie

ModBus. 

odczyt rejestru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

do odczytu 

odczyt 

 wykorzystuje

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów

Ustawienie sterownika w trybie „Master” odbywa się automatycznie, 

procedury obsługi ModBus

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

ModBus

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w milisekundach

nfiguracji wymiany danych pomiędzy urządzeniami służą procedury:

odczyt wejścia lub wyjścia

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

ustawienie

. Procedura

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

do odczytu 

odczyt zapis

wykorzystuje

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów

Ustawienie sterownika w trybie „Master” odbywa się automatycznie, 

ModBus

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

ModBus dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w milisekundach

nfiguracji wymiany danych pomiędzy urządzeniami służą procedury:

odczyt wejścia lub wyjścia

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

ustawienie wyjściow

Procedura

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

do odczytu 

zapis 

wykorzystuje

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów

Ustawienie sterownika w trybie „Master” odbywa się automatycznie, 

ModBus 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w milisekundach

nfiguracji wymiany danych pomiędzy urządzeniami służą procedury:

odczyt wejścia lub wyjścia

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

wyjściow

Procedura

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

do odczytu rejestrów

 wyjściowego

wykorzystuje

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów

Ustawienie sterownika w trybie „Master” odbywa się automatycznie, po umieszczeniu

 (MODBUS

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w milisekundach) 

nfiguracji wymiany danych pomiędzy urządzeniami służą procedury:

odczyt wejścia lub wyjścia

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

wyjściow

Procedura wykorzystuje

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

rejestrów

wyjściowego

wykorzystuje funkcję 

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów

Modbus w systemie Ceuron

po umieszczeniu

MODBUS

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

) oczekiwania na odpowiedź 

nfiguracji wymiany danych pomiędzy urządzeniami służą procedury: 

odczyt wejścia lub wyjścia dwustanowych 

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

wyjściowej

wykorzystuje

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

rejestrów

wyjściowego

funkcję 

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów

Modbus w systemie Ceuron

po umieszczeniu

MODBUS

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

oczekiwania na odpowiedź 

 

dwustanowych 

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

ej 

wykorzystuje

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

rejestrów wyjściowych lub funkcje 

wyjściowego

funkcję 

dla różnych procedur tego samego 

ć pomiędzy danymi w pamięci urządzenia nie przekracza 4 bajtów (32 k

Modbus w systemie Ceuron

po umieszczeniu

MODBUS_RC, 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

oczekiwania na odpowiedź 

dwustanowych 

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

 komór

wykorzystuje

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

wyjściowych lub funkcje 

wyjściowego 

funkcję ModBus

dla różnych procedur tego samego 

32 k

Modbus w systemie Ceuron

po umieszczeniu

_RC, 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

oczekiwania na odpowiedź 

dwustanowych 

z urządzenia zewnętrznego po protokole ModBus

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

komór

wykorzystuje

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

wyjściowych lub funkcje 

 rejestru

ModBus

dla różnych procedur tego samego 

32 komórki dwustanowe 

Modbus w systemie Ceuron

po umieszczeniu

_RC, 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

oczekiwania na odpowiedź 

dwustanowych 

ModBus

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

komórki 

wykorzystuje funkcję 

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

wyjściowych lub funkcje 

rejestru

ModBus 

dla różnych procedur tego samego 

omórki dwustanowe 

Modbus w systemie Ceuron

po umieszczeniu w pro

_RC, MODBUS

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

oczekiwania na odpowiedź 

dwustanowych (w zależności 

ModBus. 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

 dwustanowej

funkcję 

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

wyjściowych lub funkcje 

rejestru 

 F16

dla różnych procedur tego samego 

omórki dwustanowe 

Modbus w systemie Ceuron

 

w pro

MODBUS

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

oczekiwania na odpowiedź 

w zależności 

. Procedura

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

dwustanowej

funkcję 

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole 

wyjściowych lub funkcje 

 urządzenia 

F16.  

dla różnych procedur tego samego typu, jeżeli

omórki dwustanowe 

Modbus w systemie Ceuron

w programie 

MODBUS

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

oczekiwania na odpowiedź 

w zależności 

Procedura

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

dwustanowej

funkcję ModBus

estru wejściowego lub wyjściowego

z urządzenia zewnętrznego po protokole ModBus

wyjściowych lub funkcje 

urządzenia 

 

typu, jeżeli

omórki dwustanowe 

Modbus w systemie Ceuron

gramie 

MODBUS_WC

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu oraz 

oczekiwania na odpowiedź 

w zależności 

Procedura

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

dwustanowej

ModBus

estru wejściowego lub wyjściowego 

ModBus

wyjściowych lub funkcje 

urządzenia 

typu, jeżeli

omórki dwustanowe 

Modbus w systemie Ceuron 

gramie 

_WC, 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

oraz 

oczekiwania na odpowiedź 

w zależności 

Procedura

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

dwustanowej

ModBus

 (w 

ModBus. 

wyjściowych lub funkcje 

urządzenia 

typu, jeżeli

omórki dwustanowe 

 

gramie 

, 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

oraz 

oczekiwania na odpowiedź 

w zależności 

Procedura 

komórek wyjściowych lub funkcje F02 do 

dwustanowej 

ModBus 

w 

. 

wyjściowych lub funkcje 

urządzenia 

typu, jeżeli 

omórki dwustanowe 



 

 

 

MODBUS

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

Komunikacja

RS485.

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

(Menu

takich jak: 

parametru protokołu 

 

Funkcje obsługiwane prze

1 $01 odczyt 

 

2 $02 odczyt wej

MODBUS

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

Komunikacja

RS485.

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

(Menu

takich jak: 

parametru protokołu 

Funkcje obsługiwane prze

1 $01 odczyt 

2 $02 odczyt wej

MODBUS

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

Komunikacja

RS485. 

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

(Menu→Ustawienia→

takich jak: 

parametru protokołu 

Funkcje obsługiwane prze

1 $01 odczyt 

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

32÷47

…

560÷575

576÷999

1000÷1099

1100÷1147

2 $02 odczyt wej

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

MODBUS

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

Komunikacja

 

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

→Ustawienia→

takich jak: 

parametru protokołu 

Funkcje obsługiwane prze

1 $01 odczyt 

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

32÷47

… 

560÷575

576÷999

1000÷1099

1100÷1147

2 $02 odczyt wej

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

MODBUS SLAVE

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

Komunikacja ModBus

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

→Ustawienia→

takich jak: prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

parametru protokołu 

Funkcje obsługiwane prze

1 $01 odczyt wyjść

Adresy danych: 

Adres

0÷15 

16÷31

32÷47

 

560÷575

576÷999

1000÷1099

1100÷1147

2 $02 odczyt wej

Adresy danych: 

Adres

0÷15 

16÷31

SLAVE

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

ModBus

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

→Ustawienia→

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

parametru protokołu 

Funkcje obsługiwane prze

wyjść

Adresy danych: 

Adres 

 

16÷31 

32÷47 

560÷575 

576÷999 

1000÷1099

1100÷1147

2 $02 odczyt wejść

Adresy danych: 

Adres 

 

16÷31 

SLAVE

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

ModBus

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

→Ustawienia→

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

parametru protokołu 

Funkcje obsługiwane prze

wyjść oraz 

Adresy danych: 

 

 

1000÷1099 

1100÷1147 

2 $02 odczyt wejść 

Adresy danych: 

SLAVE 

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

ModBus 

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

→Ustawienia→ModBus

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

parametru protokołu ModBus

Funkcje obsługiwane prze

ść oraz 

Adresy danych: 

Dane

Wy

Wy

Wy

…

Wy

Rezerwa

 Zmienne dwustanowe od b00 do b99

 Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

ść dwustanowych

Adresy danych: 

Dane

Wejś

Wejś

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

 odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

Konfiguracja parametrów 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ModBus

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

ModBus

Funkcje obsługiwane przez sterownik

ść oraz zmiennych dwustanowych

Adresy danych:  

Dane

Wyjś

Wyjś

Wyjś

… 

Wyjś

Rezerwa

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowych

Adresy danych:  

Dane

Wejś

Wejś

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

Konfiguracja parametrów transmisji 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ModBus

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

ModBus

z sterownik

zmiennych dwustanowych

Dane 

jścia wirtualne

jścia

jścia

jścia

Rezerwa

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowych

Dane 

Wejścia wirtualne

Wejścia

Ustawienie sterownika w trybie „

nie ma żadnej procedury obsługi 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

transmisji 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ModBus). 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

ModBus – 

z sterownik

zmiennych dwustanowych

ścia wirtualne

ścia dwustanowe

ścia dwustanowe

ścia dwustanowe

Rezerwa 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowych

ścia wirtualne

ścia dwustanowe

Ustawienie sterownika w trybie „Slave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

nie ma żadnej procedury obsługi ModBus

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

transmisji 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

). Konfigurac

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

 Adresu 

z sterownik

zmiennych dwustanowych

ścia wirtualne

dwustanowe

dwustanowe

dwustanowe

 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowych

ścia wirtualne

dwustanowe

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

ModBus

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

transmisji RS485

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

Konfigurac

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

Adresu 

z sterownik: 

zmiennych dwustanowych

ścia wirtualne

dwustanowe

dwustanowe

dwustanowe

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowych 

ścia wirtualne

dwustanowe

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

ModBus

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

RS485

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

Konfigurac

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

Adresu urządzenia

 

zmiennych dwustanowych

cia wirtualne dwustanowe

dwustanowe

dwustanowe

dwustanowe

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe

dwustanowe

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

ModBus.  

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

RS485 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

Konfiguracja umożliwia 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

urządzenia

zmiennych dwustanowych

dwustanowe

dwustanowe 

dwustanowe 

dwustanowe 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowe

dwustanowe 

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

 i adre

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ja umożliwia 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

urządzenia

zmiennych dwustanowych

dwustanowe

 od 0 do 15 modułu w

 od 0 do 15 modułu w

 od 0 do 15 modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowe

 od 0 do 15 modułu w

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

i adre

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ja umożliwia 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

urządzenia

zmiennych dwustanowych

dwustanowe

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowe

od 0 do 15 modułu w

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

i adresu 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ja umożliwia 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

urządzenia typu Slave

zmiennych dwustanowych 

dwustanowe

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowe

od 0 do 15 modułu w

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

su ModBus

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ja umożliwia 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

typu Slave

 

dwustanowe sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

dwustanowe sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu w

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

ModBus

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ja umożliwia ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

typu Slave

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu w

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

ModBus

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

typu Slave w sieci 

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99 

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu w

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

ModBus dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w sieci 

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu wę

od 0 do 15 modułu wę

od 0 do 15 modułu wę

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu wę

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w sieci 

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu węzła nr 1

od 0 do 15 modułu węzła nr 2

od 0 do 15 modułu węzła nr 35

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

sterownika od 0 do 15

od 0 do 15 modułu węzła nr 1

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

ustawienie parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

w sieci ModBus

sterownika od 0 do 15

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

sterownika od 0 do 15

ęzła nr 1

Modbus w systemie Ceuron

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

ModBus

sterownika od 0 do 15

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

sterownika od 0 do 15

ęzła nr 1

Modbus w systemie Ceuron

lave” odbywa się automatycznie, jeżeli w 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

ModBus

sterownika od 0 do 15

ęzła nr 1 

ęzła nr 2 

ęzła nr 35 

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw)

sterownika od 0 do 15

ęzła nr 1 

Modbus w systemie Ceuron

 programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

ModBus.   

sterownika od 0 do 15 

 

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (r i rw) 

sterownika od 0 do 15 

Modbus w systemie Ceuron

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

 

Modbus w systemie Ceuron

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

Modbus w systemie Ceuron

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

Modbus w systemie Ceuron

 

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

Modbus w systemie Ceuron

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu 

Modbus w systemie Ceuron

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

prędkości transmisji, parzystości, ilości bitów w słowie danych, liczby bitów stopu oraz 

Modbus w systemie Ceuron 

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

oraz 

 

programie użytkownika 

odbywa się za pośrednictwem kanału transmisji szeregowej w standardzie 

dla sterownika S301 odbywa się za 

pośrednictwem aplikacji komputerowej lub bezpośrednio na ekranie sterownika 

parametrów transmisji danych 

oraz 



 

 

 

 

3 $03 odczyt 

 

4 $04 odczyt 

 

Uwaga!

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

3 $03 odczyt 

4 $04 odczyt 

Uwaga!

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

32÷47

…

560÷575

3 $03 odczyt 

Adresy danych: 

Adres

0÷

10

20

…

350

360

1000÷1099

1100÷11

4 $04 odczyt 

Adresy danych: 

Adres

0÷9

10÷19

20÷29

…

350÷359

Uwaga! 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

32÷47

… 

560÷575

3 $03 odczyt 

Adresy danych: 

Adres

0÷9

10÷

20÷

… 

350

360

1000÷1099

1100÷11

4 $04 odczyt 

Adresy danych: 

Adres

0÷9

10÷19

20÷29

… 

350÷359

 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

32÷47

 

560÷575

3 $03 odczyt wielu

Adresy danych: 

Adres

9 

÷19

÷29

 

350÷3

360÷999

1000÷1099

1100÷11

4 $04 odczyt wielu

Adresy danych: 

Adres

0÷9 

10÷19

20÷29

 

350÷359

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

32÷47 

560÷575 

wielu

Adresy danych: 

Adres 

19 

29 

359 

÷999 

1000÷1099

1100÷111

wielu

Adresy danych: 

Adres 

10÷19 

20÷29 

350÷359 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

 

wielu rejestrów

Adresy danych: 

 

 

1000÷1099 

17 

wielu rejestrów wej

Adresy danych: 

 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Wejś

…

Wejś

rejestrów

Adresy danych: 

Dane

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

…

Rejestry wyj

Rezerwa

 Zmienne 

 Zmienne specjalne 

rejestrów wej

Adresy danych: 

Dane

Rejestry wej

Rejestry wej

Rejestry wej

…

Rejestry wej

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Wejś

… 

Wejś

rejestrów

Adresy danych:  

Dane

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

… 

Rejestry wyj

Rezerwa

Zmienne 

Zmienne specjalne 

rejestrów wej

Adresy danych:  

Dane

Rejestry wej

Rejestry wej

Rejestry wej

… 

Rejestry wej

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Wejścia

Wejścia

rejestrów

Dane 

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rezerwa

Zmienne 

Zmienne specjalne 

rejestrów wej

Dane 

Rejestry wej

Rejestry wej

Rejestry wej

Rejestry wej

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

ścia dwustanowe

ścia dwustanowe

rejestrów 

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rezerwa 

Zmienne analogowe od a00 do a

Zmienne specjalne 

rejestrów wejś

Rejestry wejś

Rejestry wejś

Rejestry wejś

Rejestry wejś

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

dwustanowe

dwustanowe

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

 

analogowe od a00 do a

Zmienne specjalne 

rejestrów wejściowych

Rejestry wejś

Rejestry wejś

Rejestry wejś

Rejestry wejś

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

dwustanowe

dwustanowe

Rejestry wyjściowe

Rejestry wyjściowe

Rejestry wyjściowe od 0 do 

Rejestry wyjściowe od 0 do 

analogowe od a00 do a

Zmienne specjalne 

rejestrów wejściowych

Rejestry wejściowe sterownika od 0 do 

Rejestry wejściowe od 0 do 

Rejestry wejściowe od 0 do 

Rejestry wejściowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

dwustanowe

dwustanowe

ściowe

ściowe

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

analogowe od a00 do a

Zmienne specjalne 

ściowych

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

dwustanowe 

dwustanowe 

ściowe sterownika od 0 do 9

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

analogowe od a00 do a

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c1

ściowych 

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1.  

 od 0 do 15 modułu w

 od 0 do 15 modułu w

sterownika od 0 do 9

od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

analogowe od a00 do a

analogowe od c00 do c1

 

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

sterownika od 0 do 9

od 0 do 

ciowe od 0 do 

ciowe od 0 do 

analogowe od a00 do a

analogowe od c00 do c1

ciowe sterownika od 0 do 

ciowe od 0 do 

ciowe od 0 do 

ciowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

sterownika od 0 do 9

od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 9 modułu w

analogowe od a00 do a

analogowe od c00 do c1

ciowe sterownika od 0 do 

ciowe od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

sterownika od 0 do 9

modułu w

modułu w

modułu w

analogowe od a00 do a99

analogowe od c00 do c1

ciowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

ciowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

sterownika od 0 do 9

modułu w

modułu w

modułu w

99 

analogowe od c00 do c1

ciowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

ciowe od 0 do 10 modułu w

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

od 0 do 15 modułu w

od 0 do 15 modułu w

sterownika od 0 do 9

modułu wę

modułu wę

modułu wę

 

analogowe od c00 do c1

ciowe sterownika od 0 do 

modułu wę

modułu wę

ciowe od 0 do 10 modułu wę

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

od 0 do 15 modułu wę

od 0 do 15 modułu wę

sterownika od 0 do 9 

modułu węzła nr 1

modułu węzła nr 2

modułu węzła nr 35

analogowe od c00 do c1

ciowe sterownika od 0 do 9 

modułu węzła nr 1

modułu węzła nr 2

ciowe od 0 do 10 modułu wę

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

od 0 do 15 modułu węzła nr 2

od 0 do 15 modułu węzła nr 35

 

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

analogowe od c00 do c17 (r i rw)

 

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

ęzła nr 2

ęzła nr 35

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

7 (r i rw)

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

ęzła nr 2

ęzła nr 35

ęzła nr 1 

ęzła nr 2 

ęzła nr 35 

7 (r i rw)

ęzła nr 1 

ęzła nr 2 

ęzła nr 35

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

ęzła nr 2 

ęzła nr 35 

 

7 (r i rw) 

zła nr 35 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

 

 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie Ceuron

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

Modbus w systemie CeuronModbus w systemie Ceuron  



 

 

 

 

5 $05 zapis 

 

6 $06 zapis 

 

 

 

 

5 $05 zapis 

6 $06 zapis 

5 $05 zapis 

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

32÷47

…

560÷575

576÷999

1000÷1099

1100÷1147

6 $06 zapis 

Adresy danych: 

Adres

0÷9

10÷19

20÷29

…

350÷359

360÷999

1000÷1099

1100÷1117

5 $05 zapis 

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

32÷47

… 

560÷575

576÷999

1000÷1099

1100÷1147

6 $06 zapis 

Adresy danych: 

Adres

0÷9

10÷19

20÷29

… 

350÷359

360÷999

1000÷1099

1100÷1117

5 $05 zapis pojedynczego

Adresy danych: 

Adres

0÷15 

16÷31

32÷47

 

560÷575

576÷999

1000÷1099

1100÷1147

6 $06 zapis pojedynczego

Adresy danych: 

Adres

0÷9 

10÷19

20÷29

 

350÷359

360÷999

1000÷1099

1100÷1117

pojedynczego

Adresy danych: 

Adres 

 

16÷31 

32÷47 

560÷575 

576÷999 

1000÷1099

1100÷1147

pojedynczego

Adresy danych: 

Adres 

10÷19 

20÷29 

350÷359 

360÷999 

1000÷1099

1100÷1117

pojedynczego

Adresy danych: 

 

 

1000÷1099 

1100÷1147 

pojedynczego

Adresy danych: 

 

 

1000÷1099 

1100÷1117 

pojedynczego

Adresy danych: 

Dane

Wyjś

Wyjś

Wyjś

…

Wyjś

Rezerwa

 Zmienne dwustanowe od b00 do b99

 Zmienne specjalne 

pojedynczego

Adresy danych: 

Dane

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

…

Rejestry wyj

Rezerwa

 Zmienne analogowe od a00 do a99

 Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

pojedynczego

Adresy danych:  

Dane

Wyjś

Wyjś

Wyjś

… 

Wyjś

Rezerwa

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne 

pojedynczego

Adresy danych:  

Dane

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

… 

Rejestry wyj

Rezerwa

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

pojedynczego bitu

Dane 

Wyjścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

Wyjścia dwustanowe od 0 do 

Wyjścia dwustanowe od 0 do 

Wyjścia dwustanowe od 0 do 

Rezerwa

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne 

pojedynczego rejestru

Dane 

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rezerwa

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

bitu 

ścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

Rezerwa 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne 

rejestru

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rezerwa 

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

 

ścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne 

rejestru

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

 

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

ścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

ścia dwustanowe od 0 do 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne 

rejestru 

Rejestry wyjściowe sterownika od 0 do 

Rejestry wyjściowe od 0 do 

Rejestry wyjściowe od 0 do 

Rejestry wyjściowe od 0 do 

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne 

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

Zmienne specjalne dwustanowe od d00 do d47 (

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

dwustanowe od d00 do d47 (

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

dwustanowe od d00 do d47 (

ciowe sterownika od 0 do 

ciowe od 0 do 

ciowe od 0 do 

ciowe od 0 do 

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

cia dwustanowe od 0 do 15

cia dwustanowe od 0 do 15

cia dwustanowe od 0 do 15

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

dwustanowe od d00 do d47 (

ciowe sterownika od 0 do 

ciowe od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 9 modułu w

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

15 modułu w

15 modułu w

15 modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

dwustanowe od d00 do d47 (

ciowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

modułu w

Zmienne analogowe od a00 do a99

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99

dwustanowe od d00 do d47 (

ciowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

modułu w

Zmienne analogowe od a00 do a99 

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

modułu w

Zmienne dwustanowe od b00 do b99 

dwustanowe od d00 do d47 (

ciowe sterownika od 0 do 

modułu wę

modułu wę

modułu wę

 

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

modułu wę

modułu wę

modułu wę

dwustanowe od d00 do d47 (

ciowe sterownika od 0 do 9 

modułu węzła nr 1

modułu węzła nr 2

modułu węzła nr 35

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

modułu węzła nr 1

modułu węzła nr 2

modułu węzła nr 35

dwustanowe od d00 do d47 (

 

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

dwustanowe od d00 do d47 (

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

Modbus w systemie Ceuron

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 

ęzła nr 1

ęzła nr 2

ęzła nr 35

dwustanowe od d00 do d47 (rw

ęzła nr 1 

ęzła nr 2 

ęzła nr 35 

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw)

Modbus w systemie Ceuron

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

ęzła nr 1 

ęzła nr 2 

ęzła nr 35 

w i w

 

Zmienne specjalne analogowe od c00 do c17 (r i rw) 

Modbus w systemie Ceuron

15 

 

i w) 

 

Modbus w systemie Ceuron

 

Modbus w systemie CeuronModbus w systemie CeuronModbus w systemie Ceuron

 

Modbus w systemie CeuronModbus w systemie CeuronModbus w systemie Ceuron  



 

 

 

Uwaga!

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

15 $0F zapis wielu

 

 

16 $10 zapis 

 

 

Uwaga!

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Uwaga!

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

15 $0F zapis wielu

16 $10 zapis 

Uwaga!

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Uwaga! 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

15 $0F zapis wielu

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

32÷47

…

560÷575

16 $10 zapis 

Adresy danych: 

Adres

0÷9

10÷19

20÷29

…

350÷359

Uwaga! 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

15 $0F zapis wielu

Adresy danych: 

Adres

0÷15

16÷31

32÷47

… 

560÷575

16 $10 zapis 

Adresy danych: 

Adres

0÷9

10÷19

20÷29

… 

350÷359

 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

15 $0F zapis wielu

Adresy danych: 

Adres

0÷15 

16÷31

32÷47

 

560÷575

16 $10 zapis wielu

Adresy danych: 

Adres

0÷9 

10÷19

20÷29

 

350÷359

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

15 $0F zapis wielu

Adresy danych: 

Adres 

 

16÷31 

32÷47 

560÷575 

wielu

Adresy danych: 

Adres 

10÷19 

20÷29 

350÷359 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

15 $0F zapis wielu bitów

Adresy danych: 

 

wielu rejestrów

Adresy danych: 

 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

bitów

Adresy danych: 

Dane

Wyjś

Wyjś

Wyjś

…

Wyjś

rejestrów

Adresy danych: 

Dane

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

…

Rejestry wyj

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

bitów 

Adresy danych:  

Dane

Wyjś

Wyjś

Wyjś

… 

Wyjś

rejestrów

Adresy danych:  

Dane

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

… 

Rejestry wyj

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

 

Dane 

Wyjścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

Wyjścia 

Wyjścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

Wyjścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

rejestrów

Dane 

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestry wyj

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

ścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

ścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

rejestrów 

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

ścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestry wyjś

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

ścia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ścia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

Rejestry wyjściowe sterownika od 0 do 

Rejestry wyjściowe od 0 do 

Rejestry wyjściowe od 0 do 

Rejestry wyjściowe od 0 do 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1. 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1.  

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub 

modułu rozpoczynają się od rejestru nr 1.  

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ściowe sterownika od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

ściowe od 0 do 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ciowe sterownika od 0 do 

ciowe od 0 do 

ciowe od 0 do 

ciowe od 0 do 

wyjść dwustanowych 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ciowe sterownika od 0 do 

ciowe od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 9 modułu w

ciowe od 0 do 9 modułu w

wyjść dwustanowych 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ciowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

modułu w

wyjść dwustanowych 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ciowe sterownika od 0 do 

modułu w

modułu w

modułu w

wyjść dwustanowych 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu w

ciowe sterownika od 0 do 

modułu wę

modułu wę

modułu wę

wyjść dwustanowych 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu wę

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu wę

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu wę

ciowe sterownika od 0 do 9 

modułu węzła nr 1

modułu węzła nr 2

modułu węzła nr 35

wyjść dwustanowych 

Rejestr nr 0 modułu zawiera stany wejść lub wyjść dwustanowych modułu. Wejścia analogowe 

cia wirtualne dwustanowe sterownika od 0 do 15

dwustanowe od 0 do 15 modułu węzła nr 1

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu węzła nr 2

cia dwustanowe od 0 do 15 modułu węzła nr 35
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