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Woltomierz VS4
z wyjœciem sterowanym
napiêciem, alarmem i
pomiarem temperatury.

20.5mm

62

mm

49.5mm

W³aœciwoœci:
l Pomiar napiêcia sta³ego od 5.0V do 37V (do 60V wersja H)
l Pomiar temperatury od -20C do +60C.
l Wyjœcie ON/OFF sterowane napiêciem mierzonym.
l 3 tryby pracy miernika:
- tryb sterowania ³adowaniem akumulatora. **
- tryb alarmu.
- tryb wy³¹czania obci¹¿enia po spadku napiêcia do
okreœlonego poziomu (kontrola roz³adowania) **
l Progi dzia³ania programowane przez u¿ytkownika.
l Zakres ustawiania progów napiêcia od 5V do 60V co 0.1V.
l Wewnêtrzny alarm, akustyczny (buzer).
l 3 - stopniowa regulacja jasnoœci wyœwietlacza.
l Dostêpna wersja w obudowie uszczelnionej (VM4).
l Ma³y pobór pr¹du ( typ. 20 - 30 mA dla 12V ).
l Nie wymaga baterii zasilaj¹cej.
** z zewnêtrznym elementem wykonawczym (wy³¹cznikiem mocy).
Elementu wykonawczego nie ma w komplecie.

Zastosowanie:
l Uk³ady nadzoruj¹ce roz³adowanie akumulatora.
l Uk³ady ³adowania akumulatorów.
l Uk³ady powiadamiania o przekroczeniu zadanych progów napiêcia.
l Samochody z instalacj¹ 12V, 24V (lub 36V/48V wersja H)
l Jachty i ³odzie .
l Wed³ug pomys³u u¿ytkownika.
Opis: 3-cyfrowy woltomierz napiêcia sta³ego przeznaczony do wspó³pracy z akumulatorami od 6 V do 24V a
wersja VS4H do 60V. Dzia³a równie¿ jako termometr i wy³¹cznik sterowany napiêciem. Dziêki tej funkcji
mo¿e byæ u¿yty np. do sterowania ³adowaniem akumulatora w³¹czaj¹c ³adowanie przy okreœlonym napiêciu
i wy³¹czaj¹c gdy napiêcie osi¹gnie odpowiedni poziom. Pozwala równie¿ na wy³¹czenie urz¹dzenia gdy
napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionej wartoœci. Miernik nie ma w sobie elementów mocy a
jedynie mo¿e nimi sterowaæ np. przekaŸnikiem z odpowiednim uk³adem elektronicznym.
Napiêcia
w³¹czenia i wy³¹czenia s¹ ustalane przez u¿ytkownika. Miernik dostêpny jest równie¿ w obudowie
uszczelnionej (VM4) dziêki temu mo¿e byæ stosowany w sprzêcie p³ywaj¹cym. Miernik ma 3 tryby pracy
ró¿ni¹ce siê algorytmem dzia³ania wyjœcia steruj¹cego. Dodatkowo ma wewnêtrzn¹ sygnalizacjê
akustyczn¹ w³¹czan¹ niezale¿nie od trybu pracy.
Choæ dalszy opis miernika mo¿e wydawaæ siê skomplikowany to obs³uga , po zrozumieniu podstawowych
zasad jest prosta. W instrukcji podano krok po kroku sposób programowania wszystkich trybów pracy
miernika z przyk³adami ustawienia typowych napiêæ.
Programowanie odbywa siê jednym przyciskiem, w prosty, intuicyjny sposób. Woltomierz zamkniêto w
metalowej obudowie pomalowanej czarnym lakierem proszkowym. Z ty³u obudowy wyprowadzono
przewody pod³¹czeniowe:
1. Napiêcie zasilaj¹ce i mierzone
- przewód oznaczony czerwon¹ opask¹ (ok. 1m)
2. Sterowanie zewnêtrznym wy³¹cznikiem
- przewód bez opaski (ok. 1m)
3. Czujnik temperatury na przewodzie
- (ok. 1.5m)
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Monta¿ mechaniczny:
Na tylnej œciance obudowy znajduj¹ siê 2 œruby M2.5. Nale¿y je odkrêciæ i za ich pomoc¹ przymocowaæ
podstawkê dostarczon¹ w komplecie lub przykrêciæ woltomierz do innego wysiêgnika. Podstawkê mo¿emy
przykrêciæ w taki sposób ¿e woltomierz bêdzie w pozycji stoj¹cej lub odwrotnie wtedy mo¿emy go
przymocowaæ w pozycji wisz¹cej np. pod pó³k¹. W pewnym zakresie mo¿na j¹ równie¿ wyginaæ dostosowuj¹c
pozycjê (k¹t) pochylenia woltomierza .

Pod³¹czenie elektryczne woltomierza :
Z obudowy woltomierza s¹ wyprowadzone 3 kable.
Ka¿dy kabel sk³ad siê z 2 izolowanych i po³¹czonych
+
W³¹cznik zap³onu
ze sob¹ przewodów.
Instalacja
Akumulator
(stacyjka)
elektryczna
"Najwa¿niejszy" z nich to kabel zasilania i pomiaru 12V (24V)
samochodu
napiêcia o d³ugoœci ok. 1m (czerwona opaska) .
Masa samochodu
Jeden z przewodów tego kabla, oznaczony
czerwonym paskiem,
nale¿y pod³¹czyæ do "+"
Przewód z czerwonym paskiem
T
instalacji a ten bez oznaczenia do masy "-" . Je¿eli
GND
P
woltomierz montujemy w samochodzie to pod³¹czenia
nale¿y dokonaæ za stacyjk¹ ¿eby wy³¹cza³ siê po
wyjêciu kluczyka. Mo¿emy równie¿ dokonaæ
pod³¹czenia na sta³e ale nale¿y
pamiêtaæ ¿e
VS4
woltomierz pobiera kilkadziesi¹t mA pr¹du i nie
nale¿y zostawiaæ go na d³u¿szy czas pod napiêciem
gdy silnik nie pracuje. Przy minimalnej jasnoœci pobór
pr¹du jest najmniejszy .
Czasami pomiar napiêcia mo¿e nie byæ wiarygodny. Dzieje siê tak wtedy, gdy woltomierz pod³¹czymy do
przewodów którymi p³ynie du¿y pr¹d do innych odbiorników powoduj¹c znaczny spadek napiêcia. Nale¿y
wówczas poszukaæ innego miejsca pod³¹czenia. Najdok³adniejszy pomiar jest bezpoœrednio na klemach
akumulatora.

+

+

-

-

Kabel steruj¹cy do w³¹cznika mocy (bez opaski, 1m): sam miernik nie ma silnopr¹dowych elementów
mocy steruj¹cych przep³ywem pr¹du. Musi wspó³pracowaæ z w³¹cznikiem mocy np. PD10. Napiêcie w
stanie wysokim na przewodzie dodatnim kabla steruj¹cego to +3.5V. Przewód ten, oznaczony czerwonym
paskiem (+), nale¿y pod³¹czyæ do wejœcia "+" w³¹cznika mocy a kabel bez oznaczenia (masa) do "-". W
przypadku kiedy nie korzystamy ze tej funkcji kabel mo¿na skróciæ i zaizolowaæ.
Kabel z czujnikiem temperatury (1.5m): na koñcu kabla jest zamocowany precyzyjny, elektroniczny czujnik
temperatur. Czujnik ma wykonany otwór D=3mm, który u³atwia jego zamocowanie. Miejsce zamocowania
powinno byæ tak wybrane ¿eby czujnik nie nagrzewa³ siê od S³oñca, mia³ zapewniony przep³yw powietrza a
zarazem nie by³ nara¿ony na wodê. Uwaga ! czujnik nie powinien byæ przykrêcony metalow¹ czêœci¹ do
elementów nadwozia gdy¿ bezw³adnoœæ cieplna tych elementów jest du¿a. Nale¿y starannie zamocowaæ
kabel czujnika, ¿eby od drgañ nie nast¹pi³o jego wyrwanie z obudowy.

+

IN

Regulator mocy
PD10

OUT +

+

+

W£¥CZNIK MOCY np. PD10

Wyjœcie
steruj¹ce
POMIAR NAPIÊCIA
(ZASILANIE)

CZUJNIK TEMPERATURY

+

czerwona
opaska

Schemat pod³¹czenia woltomierza

VS4
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Woltomierz VS4

UWAGA: W³¹cznika mocy do
sterowania np. wy³¹czaniem akumulatora
nie ma w komplecie.

TRYBY PRACY :
Woltomierz ma wyjœcie steruj¹ce , które mo¿e s³u¿yæ do w³¹czania i wy³¹czania dowolnego urz¹dzenia w
zale¿noœci od napiêcia jakie aktualnie jest na wejœciu woltomierza . Dziêki tej funkcji mo¿e byæ u¿yty np. do
sterowania ³adowaniem akumulatora w³¹czaj¹c ³adowanie przy okreœlonym napiêciu i wy³¹czaj¹c gdy
napiêcie osi¹gnie odpowiedni poziom. Pozwala równie¿ na wy³¹czenie urz¹dzenia gdy napiêcie akumulatora
spadnie poni¿ej ustawionej wartoœci chroni¹c akumulator przed nadmiernym roz³adowaniem. Miernik nie ma
w sobie elementów mocy a jedynie mo¿e nimi sterowaæ np. przekaŸnikiem z odpowiednim uk³adem
elektronicznym. (np. regulator mocy PD10 - max 10A).
Poniewa¿ inna jest logika dzia³ania w przypadku ³adowania akumulatora a inna przy nadzorowaniu
akumulatora ¿eby go zbytnio nie roz³adowaæ, miernik ma 3 tryby pracy:
1. tryb sterowania ³adowaniem akumulatora (H.on)
2. tryb alarmu (A.on)
3. tryb kontroli roz³adowania (P.on wy³¹cza obci¹¿enie po spadku napiêcia do okreœlonego poziomu).
Dodatkowo mo¿emy dezaktywowaæ wyjœcie steruj¹ce (napiêcie na wyjœciu zawsze = 0V) wybieraj¹c
pozycjê "OFF" z MENU "CCC" . Gdy wyjœcie steruj¹ce jest w³¹czone (3.5V) wówczas miga kropka z
prawej strony wyœwietlacza.
TRYB STEROWANIA £ADOWANIEM AKUMULATORA "H.on"
Miernik w³¹cza wyjœcie steruj¹ce (ustawia na 3V5) gdy napiêcie mierzone spadnie poni¿ej dolnego progu
alarmu, wy³¹cza je gdy napiêcie wzroœnie powy¿ej górnego progu . Sposób ustawiania napiêæ dolnego i
górnego progu jest opisany dalej. Gdy jest ustawiony ten tryb pracy, po w³¹czeniu zasilania (lub ponownym
wybraniu tego trybu) miernik sprawdza napiêcie i je¿eli jest ono poni¿ej górnego progu alarmu, w³¹cza
³adowanie. W³¹czenie trybu powoduje równie¿ automatyczne uaktywnienie wyjœcia steruj¹cego oraz
dezaktywacjê sygnalizatora akustycznego (mo¿na go uaktywniæ pozycj¹ S.on). Je¿eli sygnalizator jest
aktywny wówczas poinformuje nas sygna³em dŸwiêkowym gdy zakoñczy siê ³adowanie.
W trakcie ³adowanie miga kropka na wyœwietlaczu z prawej strony.
W³¹czenie trybu sterowania ³adowaniem:
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ "CCC" i zwolniæ przycisk
2. Poczekaæ na wyœwietlenie aktualnej temperatury
3. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU g³ównego)
4. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go kilkakrotnie a¿ pojawi siê "H.on" (w³¹czamy tryb ³adowania)
5. Poczekaæ 4 sek. na zapamiêtanie ( na wyœwietlaczu pojawi siê "End")
Wy³¹czenie trybu sterowania ³adowaniem:
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ "CCC" i zwolniæ przycisk
2. Poczekaæ na wyœwietlenie aktualnej temperatury
3. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU g³ównego)
4. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go kilkakrotnie a¿ pojawi siê "OFF" ( wyjœcie steruj¹ce nieaktywne)
TRYB KONTROLI £ADOWANIA
14V8
ustawiony górny
próg napiêcia
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12V2

ustawiony dolny
t=0
próg napiêcia

3V5

czas
³adowanie

roz³adowanie

³adowanie

roz³adowanie

napiêcie na wyjœciu
steruj¹cym

czas

0V
wy³¹czenie
³adowania

w³¹czenie
³adowania
sygnalizator akustyczny (buzer)

czas

Zachowanie siê woltomierza przy w³¹czonej funkcji sterowania ³adowaniem akumulatora (H.on).
Dolny próg (w³¹czenie ³adowania) ustawiono na 12V2 a górny próg (wy³¹czanie po na³adowaniu akumulatora) na
14V8.
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TRYB ALARMU "A.on"
Miernik ma wewnêtrzny akustyczny sygnalizator alarmu (buzer). Sygnalizator jest niezbyt g³oœny i czasami
zachodzi koniecznoœæ informacji lepiej zauwa¿alnej np. syrena alarmowa lub jasna sygnalizacja œwietlna.
Umo¿liwia to praca w trybie alarmu. Miernik informuje nas o przekroczeniu ustawionych progów alarmu.
w³¹czaj¹c sygnalizator oraz napiêcie na wyjœciu steruj¹cym , gdy napiêcie mierzone spadnie poni¿ej
ustawionego dolnego progu alarmu lub wzroœnie powy¿ej górnego progu. Napiêcie na wyjœciu steruj¹cym
mo¿e uruchamiaæ sygnalizacjê zewnêtrzn¹. Wewnêtrzny sygnalizator akustyczny mo¿na w³¹czyæ lub
wy³¹czyæ niezale¿nie od dzia³ania wyjœcia steruj¹cego.
Alarm jest sygnalizowany na wyœwietlaczu miganiem literek "A U" na przemian z sygna³em dŸwiêkowym i
krótkim pokazaniem aktualnego napiêcia.
Mamy dodatkowo mo¿liwoœæ ustawienia alarmu ci¹g³ego " A.LL" lub krótkotrwa³ego "A.SS" (ok. 1 minuty).
Alarm mo¿e w³¹czaæ siê natychmiast po stwierdzeniu przekroczenia któregoœ z ustawionych progów "FAS"
lub z opóŸnieniem "SLO". W³¹czenie na nowo tego trybu alarmu powoduje równie¿ automatyczn¹ aktywacjê
wyjœcia steruj¹cego oraz sygnalizatora akustycznego (mo¿na go wy³¹czyæ funkcj¹ "S.oF").
W³¹czenie trybu alarmu :
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ "CCC" i zwolniæ przycisk.
2. Poczekaæ na wyœwietlenie aktualnej temperatury
3. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU g³ównego)
4. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go kilkakrotnie a¿ pojawi siê "A.on" (w³¹czamy tryb alarmu )
5. Zwolniæ przycisk i poczekaæ 4 sek. na zapamiêtanie ( na wyœwietlaczu pojawi siê "End")
Uaktywniliœmy zarówno wewnêtrzny alarm akustyczny jak i wyjœcie steruj¹ce (alarm zewnêtrzny).
Wy³¹czenie trybu alarmu na sta³e (wyjœcia steruj¹cego):
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ "CCC" i zwolniæ przycisk.
2. Poczekaæ na wyœwietlenie aktualnej temperatury
3. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU g³ównego)
4. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go kilkakrotnie a¿ pojawi siê "OFF" (wyjœcie steruj¹ce nieaktywne)
5. Zwolniæ przycisk i poczekaæ 4 sek. na zapamiêtanie ( na wyœwietlaczu pojawi siê "End")
Wy³¹czenie chwilowe alarmu: pojedyncze naciœniêcie klawisza w trakcie trwania alarmu wy³¹cza alarm
akustyczny oraz wyjœcie steruj¹ce w trybie pracy alarmu. Alarm jest nieaktywny dopóki nie zajdzie jeden z
nastêpuj¹cych warunków:
1. zniknie powód alarmu np. napiêcie wzroœnie powy¿ej progu, powtórny spadek napiêcia wywo³a alarm
2. wy³¹czymy zasilanie miernika - powtórne w³¹czenie miernika uaktywni alarm.
3. Wymusimy w³¹czenie przez ponowne wybranie z MENU trybu " A.on"

TRYB ALARMU
15V3
ustawiony górny
próg napiêcia
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12V0

czas

ustawiony dolny
próg napiêcia t=0

napiêcie na wyjœciu steruj¹cym

3V5
czas

0V
Alarm

Alarm

sygnalizator akustyczny (buzer)

czas
Zachowanie siê woltomierza przy w³¹czonej funkcji alarmu zewnêtrznego (A.on). Dolny próg (alarm
zbyt niskiego napiêcia) ustawiono na 12V0 a górny próg (alarm prze³adowania) ustawiono na 15V3.

str. 4

TRYB KONTROLI ROZ£ADOWANIA "P.on" (WY£¥CZNIK OBCI¥¯ENIA)
Miernik wy³¹cza wyjœcie steruj¹ce (ustawia na 0V) gdy napiêcie mierzone spadnie poni¿ej dolnego progu
alarmu, w³¹cza je (3V5) gdy napiêcie mierzone wzroœnie powy¿ej górnego progu . Gdy jest ustawiony ten
tryb pracy, po w³¹czeniu zasilania (lub ponownym wybraniu tego trybu) miernik sprawdza napiêcie i je¿eli
jest powy¿ej dolnego progu alarmu, w³¹cza obci¹¿enie. W³¹czenie trybu powoduje równie¿ automatycznie
aktywacjê wyjœcia steruj¹cego oraz dezaktywacjê sygnalizatora akustycznego (mo¿na go aktywowaæ
pozycj¹ "S.on"). Je¿eli sygnalizator jest aktywny to poinformuje nas ¿e skoñczy³o siê roz³adowywanie
(obci¹¿enie zosta³o od³¹czone od akumulatora). W trakcie roz³adowania œwieci siê kropka na wyœwietlaczu z
prawej strony.
W³¹czenie trybu kontroli roz³adowania:
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ "CCC" i zwolniæ przycisk.
2. Poczekaæ na wyœwietlenie aktualnej temperatury.
3. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU g³ównego).
4. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go kilkakrotnie a¿ pojawi siê "P.on" (w³¹czamy tryb roz³adowania ).
5. Zwolniæ przycisk i poczekaæ 4 sek. na zapamiêtanie ( na wyœwietlaczu pojawi siê "End").
Wy³¹czenie trybu kontroli roz³adowania:
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ "CCC" i zwolniæ przycisk.
2. Poczekaæ na wyœwietlenie aktualnej temperatury.
3. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU g³ównego).
4. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go kilkakrotnie a¿ pojawi siê "OFF" (wyjœcie steruj¹ce nieaktywne).

TRYB KONTROLI ROZ£ADOWANIA (od³¹czanie obci¹¿enia)
13V2
ustawiony górny
próg napiêcia
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ustawiony dolny
próg napiêcia t=0

roz³adowanie
obci¹¿enie w³¹czone
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³adowanie
obci¹¿enie wy³¹czone

³adowanie
obci¹¿enie w³¹czone
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3V5
czas
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od³¹czenie
obci¹¿enia

sygnalizator akustyczny (buzer)

w³¹czenie
obci¹¿enia

czas

Zachowanie siê woltomierza przy w³¹czonej funkcji sterowania obci¹¿eniem (P.on). Dolny próg
(wy³¹czania obci¹¿enia) ustawiono na 12V a górny próg (w³¹czania obci¹¿enia po na³adowaniu
akumulatora) na 13V2.
Widoczne skoki napiêcia w momencie w³¹czania i wy³¹czania obci¹¿enia s¹ spowodowane spadkiem
napiêcia na rezystancji wewnêtrznej akumulatora i zale¿¹ od rodzaju akumulatora i pr¹du pobieranego.
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OBS£UGA I PROGRAMOWANIE:
Ca³a obs³uga miernika i programowanie odbywa siê za pomoc¹ jednego przycisku (klawisza). Przycisk
znajduje siê od przodu obudowy po prawej stronie. Krótkie, pojedyncze naciœniêcie klawisza powoduje
zmianê pomiaru (temperatura / napiêcie / napiêcie) poprzedzone wyœwietleniem 3 liter identyfikacyjnych i
pokazaniem dodatkowej informacji o trybie pracy miernika, lub o wartoœci ustawionego progu alarmu.
Jest to tzw. MENU zewnêtrzne. Ma ono 3 pozycje:
1. " CCC " pomiar temperatury + wejœcie do MENU g³ównego
2. " uuu " pomiar napiêcia +wejœcie do MENU ustawienia dolnego progu alarmu
3. " UUU " równie¿ pomiar napiêcia + MENU ustawienia górnego progu alarmu.
Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. powoduje wejœcie do Menu wewnêtrznego przy czym dla
ka¿dej z trzech pozycji bêdzie to inne MENU.
Wewn¹trz MENU poruszamy siê naciskaj¹c krótko klawisz a¿ ustawimy odpowiedni¹ wartoœæ.
Zasad¹ programowania jest: ustaw odpowiedni¹ wartoœæ i czekaj. Je¿eli przez 4 sek.
nie naciœniemy klawisza, miernik zapamiêta ustawion¹ wartoœæ i wyjdzie z trybu programowania.
Pozycja oznaczona trzema lub dwoma poziomymi kreskami nie powoduje zapamiêtania ¿adnych zmian.
Jedno wejœcie do MENU pozwala na ustawienie tylko jednego parametru ! ¯eby zmieniæ np. dolny i
górny próg alarmu napiêcia nale¿y wejœæ do MENU dwukrotnie.
Nie trzeba siê spieszyæ. Czas wyjœcia z MENU jest na tyle d³ugi ¿e pozwala na spokojne wybranie
odpowiedniej opcji.
MENU ZEWNÊTRZNE:
Krótkie, pojedyncze naciskanie klawisza powoduje zmianê pomiaru (temperatura / napiêcie / napiêcie) w
cyklu zamkniêtym, poprzedzone wyœwietleniem 3 liter identyfikacyjnych i pokazaniem dodatkowych
informacji o trybie pracy miernika (dla " CCC "), lub wartoœci ustawionego progu alarmu dla " uuu " i " UUU ".
S¹ to nastêpuj¹ce pozycje:
"CCC" pomiar temperatury + wejœcie do MENU g³ównego. Przed wyœwietleniem aktualnej temperatury na
wyœwietlaczu, przez 1sek. uka¿e siê migaj¹ca informacja jaki tryb pracy jest w³¹czony. "H.on" = tryb
kontroli ³adowania, "A.on" = tryb alarmu, "P.on" = tryb wy³¹cznika obci¹¿enia (kontrola roz³adowania).
po czym, miernik wyœwietli aktualn¹ temperaturê.
Je¿eli w trakcie wyœwietlania temperatury naciœniemy d³u¿ej klawisz (>2s) wówczas przejdziemy do MENU
g³ównego, gdzie miêdzy innymi, mo¿emy ustawiæ tryby pracy miernika.
"uuu" pomiar napiêcia + MENU ustawienia dolnego progu alarmu. Przed wyœwietleniem aktualnego
napiêcia na wyœwietlaczu uka¿e siê migaj¹ca wartoœæ ustawionego dolnego progu alarmu ( np. "12.0") .Je¿eli
w trakcie wyœwietlania napiêcia naciœniemy d³u¿ej klawisz (>2s) wówczas przejdziemy do MENU
wewnêtrznego gdzie mo¿emy ustawiæ dolny próg alarmu.
"UUU" podobnie jak wy¿ej, równie¿ pomiar napiêcia ale + MENU górnego progu alarmu.
Przed
wyœwietleniem aktualnego napiêcia na wyœwietlaczu uka¿e siê migaj¹ca wartoœæ ustawionego górnego
progu alarmu (np. "14.8") . Je¿eli w trakcie wyœwietlania napiêcia naciœniemy d³u¿ej klawisz (>2s) wówczas
przejdziemy do MENU wewnêtrznego gdzie mo¿emy ustawiæ górny próg alarmu.
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MENU "CCC" - g³ówne.
Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. w czasie wyœwietlania temperatury (poprzedzonego
wyœwietleniem liter "CCC" ) powoduje wejœcie do Menu g³ównego.
Menu realizuje nastêpuj¹ce funkcje:
" --- " Pozycja oznaczona 3 poziomymi kreskami nie powoduje zapamiêtania ¿adnych zmian.
" S.oF " wy³¹czenie wewnêtrznego sygnalizatora akustycznego (buzera).
" S.on " w³¹czenie wewnêtrznego sygnalizatora akustycznego.
" A.LL " alarm ci¹g³y - funkcja dotyczy pracy miernika w trybie alarmu i wewnêtrznego alarmu akustycznego.
Po zapamiêtaniu tej pozycji alarm bêdzie sygnalizowany tak d³ugo jak bêdzie wystêpowa³a przyczyna alarmu
np. zbyt niskie napiêcie akumulatora. Wy³¹czenie alarmu nast¹pi po zwiêkszeniu siê napiêcia powy¿ej
dolnego progu lub po jednokrotnym naciœniêciu klawisza.
" A.SS " alarm krótki - funkcja dotyczy pracy miernika w trybie alarmu i wewnêtrznego alarmu akustycznego.
Po zapamiêtaniu tej pozycji alarm bêdzie sygnalizowany przez 1 minutê, chyba ¿e wczeœniej ust¹pi
przyczyna alarmu np. zbyt niskie napiêcie akumulatora. Wczeœniej mo¿emy wy³¹czyæ alarm przez
jednokrotne naciœniêcie klawisza.
" SLO " alarm opóŸniony - funkcja dotyczy pracy miernika w ka¿dym trybie (dotyczy równie¿ buzera) i
powoduje opóŸnion¹ reakcjê miernika na przekroczenie ustawionych progów. Ma to na celu wyeliminowanie
reakcji na krótkotrwa³e zak³ócenia.
" FAS " alarm natychmiastowy - funkcja dotyczy pracy miernika w ka¿dym trybie (dotyczy równie¿ buzera) i
powoduje natychmiastow¹ reakcjê miernika na przekroczenie ustawionych progów.
" OFF " wy³¹czenie wyjœcia steruj¹cego - funkcja ustawia na sta³e napiêcie 0V na wyjœciu steruj¹cym, czyli
jest równoznaczna z wy³¹czeniem ka¿dego trybu pracy. Nie wy³¹cza pracy sygnalizatora akustycznego.
Uaktywnienie wyjœcia nastêpuje przez ponowne w³¹czenie któregoœ z trybów pracy.
" H.on " kontrola ³adowania - w³¹czenie trybu pracy .
" A.on " tryb alarmu - w³¹czenie .
" P.on " kontrola roz³adowania - w³¹czenie trybu pracy .
" - 3 - " ustawienie maksymalnej jasnoœci wyœwietlaczy.
" - 2 - " ustawienie œredniej jasnoœci wyœwietlaczy.
" - 1 - " ustawienie minimalnej jasnoœci wyœwietlaczy.
" C 2 " korekta wskazañ temperatury. Zwiêksza pokazywan¹ temperaturê o 2C
" C 1 " zwiêksza pokazywan¹ temperaturê o 1C
" C 0 " bez korekty
" C -1 " zmniejsza pokazywan¹ temperaturê o 1C
" C -2 " zmniejsza pokazywan¹ temperaturê o 2C.
" dEF " przywraca ustawienia fabryczne
Przyk³ad 1: ustawiæ minimaln¹ jasnoœæ wyœwietlaczy.
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ " CCC " i zwolniæ przycisk.
Na wyœwietlaczu pojawi siê (miga) ustawiony tryb pracy np. " A.on " lub " OFF " je¿eli wyjœcie steruj¹ce jest
wy³¹czone po czym woltomierz wyœwietli aktualn¹ temperaturê.
2. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU ).
3. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go kilkakrotnie a¿ pojawi siê " - 1 - "
4. Zwolniæ przycisk i poczekaæ 4 sek. na zapamiêtanie ( na wyœwietlaczu pojawi siê " End ").
Przyk³ad 2: Wy³¹czyæ wewnêtrzny sygnalizator akustyczny (na sta³e) :
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ "CCC" i zwolniæ przycisk.
2. Poczekaæ na wyœwietlenie aktualnej temperatury
3. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " - - - " (1 pozycja MENU g³ównego)
4. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go jeszcze raz pojawi siê "S.oF" (sygnalizator nieaktywny)
5. Zwolniæ przycisk i poczekaæ 4 sek. na zapamiêtanie ( na wyœwietlaczu pojawi siê "End")
W ten sposób wy³¹czyliœmy na sta³e wewnêtrzny sygnalizator akustyczny. Jego powtórne w³¹czenie nast¹pi
po wybraniu opcji " S.on ".
Pojedyncze naciœniêcie klawisza w trakcie trwania alarmu równie¿ wy³¹cza alarm akustyczny (oraz wyjœcie
steruj¹ce przy pracy w trybie alarmu) ale ró¿nica polega na ¿e alarm jest nieaktywny tylko dopóki nie
zniknie powód alarmu lub nie w³¹czymy powtórnie zasilania miernika.
Umo¿liwia to chwilowe wyciszenie alarmu np. w celu spokojnego w³¹czenia ³adowania akumulatora a bez
koniecznoœci zmian w ustawieniach MENU.
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MENU "uuu" ustawienie dolnego progu alarmu. (3 litery "ma³e" u)
Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. w czasie wyœwietlania napiêcia, poprzedzonego
wyœwietleniem liter "uuu" , powoduje wejœcie do Menu ustawienia dolnego progu alarmu.
Dolny próg alarmu mo¿emy ustawiæ w zakresie od 5V do wartoœci mniejszej od górnego progu.
Nale¿y pamiêtaæ o tym ¿e wartoœæ dolnego progu musi byæ mniejsza ni¿ progu górnego. W przeciwnym
wypadku miernik wyœwietli informacjê o b³êdzie "Err" .
Pozycja " u-- " nie powoduje zapamiêtania ¿adnych zmian.
Równie¿ po przejœciu do nastêpnej pozycji w MENU, gdy podœwietli siê 3 cyfra, je¿eli poczekamy ok 10sek.
nie naciskaj¹c klawisza , to miernik nie zapamiêta ¿adnych zmian.
Przyk³ad 3: Ustawiæ dolny próg alarmu ¿eby sygnalizowa³ napiêcie " 11.8V "
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ " uuu " i zwolniæ przycisk.
Na wyœwietlaczu pojawi siê (migaj¹c) napiêcie obecnie ustawionego dolnego progu (np. " 12.0 " ) a
nastêpnie woltomierz wyœwietli aktualne napiêcie.
2. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " u - - " (1 pozycja MENU ).
3. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go ponownie, pojawi siê napiêcie obecnie ustawionego dolnego progu
np. " 12.0 " z tym, ¿e 3 cyfra bêdzie mocniej podœwietlona .
4. Nacisn¹æ kilkakrotnie przycisk a¿ ustawimy " 8 "
5. Poczekaæ 3 sek. a¿ zostanie mocniej podœwietlona 2 cyfra.
6. Nacisn¹æ kilkakrotnie przycisk a¿ ustawimy " 1 "
7. Poczekaæ 3 sek. a¿ zostanie mocniej podœwietlona 1 cyfra.
6. Poniewa¿ pierwszej cyfry nie zmieniamy wystarczy poczekaæ 4 sek. miernik zapamiêta zmiany, wyœwietli
" End " i wyjdzie z trybu ustawiania napiêcia dolnego progu.
Uwaga, napiêcie dolnego progu musi byæ mniejsze od napiêcia górnego progu. W przeciwnym wypadku
miernik wyœwietli info. o b³êdzie "Err" i nie zapamiêta zmian.
MENU "UUU" ustawienie górnego progu alarmu. (3 litery "du¿e" U)
Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. w czasie wyœwietlania napiêcia, poprzedzonego
wyœwietleniem liter "UUU" , powoduje wejœcie do Menu ustawienia górnego progu alarmu.
Górny próg alarmu mo¿emy ustawiæ w zakresie 0V - 60V ?
Nale¿y pamiêtaæ o tym ¿e wartoœæ górnego progu musi byæ wiêksza ni¿ progu dolnego. W przeciwnym
wypadku miernik wyœwietli informacjê o b³êdzie "Err" .
Pozycja " U-- " nie powoduje zapamiêtania ¿adnych zmian.
Równie¿ po przejœciu do nastêpnej pozycji w MENU, gdy podœwietli siê 3 cyfra, je¿eli poczekamy ok 10sek.
nie naciskaj¹c klawisza , to miernik nie zapamiêta ¿adnych zmian.
Przyk³ad 4: Ustawiæ górny próg alarmu ¿eby sygnalizowa³ napiêcie "15.3V"
1. Naciskaj¹c krótko przycisk ustawiæ " UUU " i zwolniæ przycisk.
Na wyœwietlaczu pojawi siê (migaj¹c) napiêcie obecnie ustawionego górnego progu (np. " 14.8 " ) a
nastêpnie woltomierz wyœwietli aktualne napiêcie.
2. Nacisn¹æ d³u¿ej przycisk (>2sek) a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " U - - " (1 pozycja MENU ).
3. Zwolniæ przycisk po czym nacisn¹æ go ponownie, pojawi siê napiêcie obecnie ustawionego dolnego progu
np. " 14.8 " przy czym 3 cyfra bêdzie mocniej podœwietlona..
4. Nacisn¹æ kilkakrotnie przycisk a¿ ustawimy " 3 "
5. Poczekaæ 3 sek. a¿ zostanie mocniej podœwietlona 2 cyfra.
6. Nacisn¹æ kilkakrotnie przycisk a¿ ustawimy " 5 "
7. Poczekaæ 3 sek. a¿ zostanie mocniej podœwietlona 1 cyfra.
6. Poniewa¿ pierwszej cyfry nie zmieniamy wystarczy poczekaæ 4 sek. miernik zapamiêta zmiany, wyœwietli
"End " i wyjdzie z trybu ustawiania napiêcia górnego progu.
Uwaga, napiêcie górnego progu musi byæ wiêksze od napiêcia dolnego progu. W przeciwnym wypadku
miernik wyœwietli info. o b³êdzie "Err" i nie zapamiêta zmian.
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Wy³¹cznik mocy
Do w³¹czania / wy³¹czania du¿ego pr¹du potrzebujemy odpowiedni wy³¹cznik mocy. Nasza firma oferuje
wy³¹cznik PD10, wykonany na tranzystorach MOSFET. Pozawala on na prze³¹czanie pr¹du ci¹g³ego do
10A i chwilowego do 25A. Wy³¹cznik mo¿emy równie¿ wyko naæ we w³asnym zakresie wykorzystuj¹c
przekaŸnik np. 16A lub 30A. Poni¿ej przedstawiono schemat takiego wy³¹cznika i sposób pod³¹czenia do
akumulatora, obci¹¿enia i woltomierza VS4.

W£¥CZNIK MOCY

P

D

+

+

-

T

-

wyjœcie

+

OUT

obci¹¿enie

akumulator

+

+

czerwona
opaska
POMIAR NAPIÊCIA
(ZASILANIE)

Wyjœcie
steruj¹ce

CZUJNIK TEMPERATURY
2k7
3V5

Woltomierz VS4

Schemat wy³¹cznika mocy
wykorzystuj¹cego przekaŸnik

VS4

Przyk³adowe elementy dla akumulatora 12V:
P - przekaŸnik np. Finder 40.61.7.012.202
16A / 12V / 40mA
T - tranzystor np. BC547C?
D - dioda zabezpieczaj¹ca np. 1N4002
UWAGA: W³¹cznika mocy nie ma w komplecie.
Je¿eli akumulator ma byæ pozostawiony na d³u¿szy czas bez ³adowania, nale¿y uwzglêdniæ roz³adowanie
powodowane przez miernik VS4. Pr¹d pobierany przez miernik zale¿y od koloru wyœwietlaczy i jasnoœci
œwiecenia. Mo¿na równie¿ pod³¹czyæ miernik za przekaŸnikiem ale wówczas (w zale¿noœci od trybu pracy)
uk³ad mo¿e wymagaæ " startu" .

PD10
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USTAWIENIA FABRYCZNE:
Tryb pracy:
Dolny próg alarmu :
Górny próg alarmu :
Sygnalizator akustyczny wew:
Alarm krótki:
OpóŸnienie alarmu:
Poziom jasnoœci wyœwietlaczy:
Korekcja wskazañ temperatury:

"A.on" = alarm napiêcia
12.0 V
14.8 V
"S.on" = w³¹czony
"A.SS" (1min)
"SLO" = w³¹czone
"- 3 -" maksymalny
"C 0" = bez korekcji

Spis treœci :
Opis.
str 1.
Monta¿ mechaniczny.
str. 2.
Pod³¹czenie elektryczne.
Tryby pracy.
str. 3.
Tryb sterowania ³adowaniem akumulatora.
Tryb kontroli roz³adowania.
str. 4.
Tryb alarmu.
str. 5.
Obs³uga i programowanie - wstêp
str. 6
MENU zewnêtrzne
str. 7
MENU g³ówne "CCC"
MENU ustawianie dolnego progu "uuu"
str. 8
MENU ustawianie górnego progu "UUU"
str. 9
Przyk³ad wy³¹cznika mocy
Dane techniczne, monta¿ miernika.
str. 10
Schemat programowania i MENU
str. 11
DANE TECHNICZNE
Zakres pomiaru napiêcia:
Zakres pomiaru temperatury:
Zakres ustawiania progów napiêcia:
Pr¹d pobierany:
Napiêcie na wyjœciu steruj¹cym:
Rezystancja wyjœcia steruj¹cego:
Dok³adnoœæ pomiaru napiêcia:
Rozdzielczoœæ pomiaru temperatury:
Typ czujnika temperatury:
Wyœwietlacz:
Kolor wyœwietlacza:
Wymiary obudowy:
Waga:
Zakres temperatur pracy:

50

I [mA]

VM3

40
30

"Red"

20
10

"Blue"

U [V]

0
6V

10V

20V

30V

Typowa zale¿noœæ pr¹du pobieranego
przez miernik w funkcji napiêcia
mierzonego, dla pe³nej jasnoœci.
"Red" - wyœwietlacze czerwone
"Blue" - wyœwietlacze niebieskie

5V0 - 37V DC (napiêcie zasilania = napiêcie mierzone)
-200C +600C
5V do 60V
od 5mA do 45mA (zale¿y od napiêcia zasilania i jasnoœci LED)
0V - wy³¹czone, +3V5 - w³¹czone.
2.7 kohm
+/- 0.1V
1 0C
elektroniczny, precyzyjny.
3 cyfry LED 10mm
czerwony zielony lub niebieski
49.5 szer. x 20.5 wys. x 62mm. (wymiary bez podstawki)
??? g

-200C +400C

MONTA¯ / DEMONTA¯ MIERNIKA
Odkrêciæ 2 œruby M2.5 znajduj¹ce siê z ty³u obudowy i w to miejsce przykrêciæ podstawkê.
Podstawkê mo¿na zamocowaæ w jednej z 2 pozycji: do postawienia lub do podwieszenia miernika.
W celu wyjêcia p³ytki miernika z obudowy nale¿y odkrêciæ od spodu dwie œruby M2.5 i wpychaj¹c
przewody przez gumowe przelotki do œrodka obudowy - wysun¹æ p³ytkê miernika.
UWAGA - nie mo¿na przesuwaæ przewodów w przelotkach ci¹gn¹c za p³ytkê ! ! !
Firma zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzania zmian w trakcie produkcji.
Zaktualizowane informacje o woltomierzu mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.jsel.pl
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V.300911

Przyk³adowe wskazanie wyœwietlacza przy pomiarze napiêcia
Kropka informuje ¿e w³¹czone jest
napiêcie na wyjœciu steruj¹cym.

Wejœcie do MENU C, u lub U =
d³ugie naciœniêcie klawisza (>2s)

SCHEMAT PROGRAMOWANIA
I OBS£UGI MIERNIKA VS4
LEGENDA

MENU "ZEWNÊTRZNE"

1

pomiar napiêcia +

Wskazanie wyœwietlacza LED

[V]
>2s

menu górnego progu

2
pomiar napiêcia +

[V]

menu dolnego progu

3
pomiar temperatury +
menu g³ówne

identyfikacja
1.5 sek.

Informacja
miga 3x

W£¥CZANA
FUNKCJA

[ oC ]

Krótkie naciœniêcie klawisza (<2s) =
poruszanie siê wewn¹trz MENU

>2s

>2s

D³ugie naciœniêcie klawisza (>2s) = wejœcie
do MENU "C", "u" lub "U"

>2s

>3s

CZEKAJ, nie naciskaj klawisza przez 3s,
przejœcie do ustawiania nastêpnej cyfry..

>4s

CZEKAJ, nie naciskaj klawisza przez 4s,
ustawienie zostanie zapamiêtane i program
powróci do MENU zewnêtrznego.

PRZYK£ADOWE
WSKAZANIE
WYŒWIETLACZA

Naciœniêcie klawisza w czasie alarmu - wy³¹cza alarm

>4s

wy³¹czenie sygna³u
dŸwiêkowego.

>4s

w³¹czenie sygna³u

>4s

alarm ci¹g³y

>4s

alarm krótki (1min)

>4s

opóŸnienie alarmu

>4s

bez opóŸnienia

tryb ³adowania

>4s

tryb alarmu

>4s

tryb od³¹czania
obci¹¿enia

>4s

wy³¹czenie wyjœcia
steruj¹cego

>4s

wyjœcie z MENU
bez zmian.

>4s

maks. jasnoœæ LED

>4s

œrednia jasnoœæ LED

>4s

najmniejsza jasnoœæ

>4s

>4s
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wyjœcie z MENU
bez zmian.
Korekta wskazañ temperatury. Zwiêksza pokazywan¹ temperaturê o 2C

Zwiêksza o 1C

>4s

Bez korekty

>4s

Zmniejsza o 1C

>4s

Zmniejsza o 2C

>4s

Ustawienia fabryczne

wyjœcie z MENU
bez zmian.

MENU "U"

(menu górnego prógu alarmu)
>4s

aktualnie ustawiona
wartoœæ dolnego progu
ustawienie 3 cyfry. W tym
przyk³adzie zmiana z 0 na 4.

wyjœcie z MENU
bez zmian.

aktualnie ustawiona
wartoœæ górnego progu
ustawienie 3 cyfry. W tym
przyk³adzie zmiana z 8 na 0.

przejœcie do ustawienia 2 cyfry
ustawienie 2 cyfry. W tym
przyk³adzie zmiana z 4 na 0.

przejœcie do ustawienia 2 cyfry
ustawienie 2 cyfry. W tym
przyk³adzie bez zmiany.

wyjœcie z MENU
bez zmian.

>4s

>4s

(menu dolnego prógu alarmu)
>4s

>3s

>4s

MENU "u"

>3s

wyjœcie z MENU
bez zmian.

przejœcie do ustawienia 1 cyfry
ustawienie 1 cyfry. W tym
przyk³adzie zmiana z 1 na 2.

>4s

zapamiêtanie ustawienia
wyjœcie z MENU

Przedstawiono przyk³ad zmiany
dolnego progu z 12.0V na 22.4V
>3s

>4s

>3s

MENU "C" (menu g³ówne)

przejœcie do ustawienia 1 cyfry
ustawienie 1 cyfry. W tym
przyk³adzie zmiana z 1 na 3.

>4s

zapamiêtanie ustawienia
wyjœcie z MENU

Przedstawiono przyk³ad zmiany
górnego progu z 14.8V na 30.0V

