SCHEMAT 1.

PODSTAWOWE POD£¥CZENIE WY£¥CZNIKA W51

Wy³¹cznik W51 (50A) - Zabezpieczenie akumulatora

in1 przewód czerwony 1

ZASTOSOWANIE:
u Automatyczna ochrona akumulatorów przed nadmiernym roz³adowaniem.
u Prze³¹czanie du¿ych pr¹dów (do 50A) sygna³em elektrycznym lub rêcznie.

SW

br¹zowy 2
niebieski 3
¿ó³ty 4

+ PLUS

W51

in2

50A max.

STEROWNIK

W£AŒCIWOŒCI
u Pr¹d prze³¹czany do 50A (ci¹g³y)
u Programowane napiêcie od³¹czenia odbiorników od akumulatora
u Programowane napiêcie ponownego w³¹czenia odbiorników po
na³adowaniu akumulatora.
u Dioda LED (zielona) sygnalizuje w³¹czenie odbiorników.
u Sygnalizacja akustyczna zbli¿ania siê do progu wy³¹czenia.
u Czujnik zwarcia.
u Zabezpieczenie termiczne

+

AKUMULATOR

ODBIORNIK PR¥DU

MINUS

SW1 W£¥CZNIK(-)

Jest to pod³¹czenie podstawowe.
Pomiar napiêcia z przewodu pr¹dowego nr.1 (in1).
W³¹czanie odbiorników minusem zasilania (SW1).
Takie w³aœnie s¹ ustawienia fabryczne.
Je¿eli miernik ma pracowaæ w/g tego schematu,
nic nie musimy zmieniaæ.

4

3
2

Masa pojazdu
(chassis)

1

PRZEWODY:
nr.1

Zasilaj¹cy i pomiarowy IN1 :

czerwony, 4mm2, L= ok. 24cm, koñcówka oczkowa M6

nr.2

Wyjœciowy

br¹zowy, 4mm2, L = ok.16cm, koñcówka oczkowa M6

nr.3

Masowy (w³¹czaj¹cy SW1) :

niebieski, 0.5mm2 , L= ok.38cm

nr.4

Pomiarowy wejœcie IN2 :

¿ó³ty 0.5mm2 L= ok. 28cm)

OPIS
Wy³¹cznik W51 s³u¿y do automatycznego od³¹czenia odbiornika od akumulatora, gdy ten roz³aduje siê
poni¿ej zaprogramowanego progu UL. Drug¹ funkcj¹ wy³¹cznika mo¿e byæ sterowanie prze³¹czaniem
du¿ego pr¹du do (50A) za pomoc¹ napiêcia lub rêcznie. Jako element w³¹czaj¹cy zastosowano
tranzystory mosfet o b. ma³ej rezystancji. W porównaniu z przekaŸnikiem, W51 pobiera równie¿
mniejszy pr¹d. Przyk³adowo typowy przekaŸnika 50A pobiera 150mA a rezystancja styków wynosi
10-30mR. Dla W51 te wartoœci to odpowiednio 4mA i 5mR).
Wy³¹cznik ma wbudowany czujnik zwarcia, oraz czujnik termiczny które dodatkowo chroni¹ obwód
w przypadku ewentualnej awarii.
Z prawej strony wyœwietlacza umieszczono zielon¹ diodê LED która sygnalizuje w³¹czenie tranzystorów.
W menu mo¿emy zaprogramowaæ szereg parametrów steruj¹cych prac¹ urz¹dzenia takich jak:
próg od³¹czania odbiorników, próg ponownego w³¹czenia, czas pracy sygnalizatora akustycznego itp.
Ca³y wy³¹cznik jest umieszczony w niewielkiej, aluminiowej obudowie (40x20x80mm) z wyœwietlaczem
LED który s³u¿y do odczytu napiêcia akumulatora oraz programowania. Programowanie odbywa siê
za pomoc¹ jednego klawisza umieszczonego z prawej strony wyœwietlacza.
Miernik ma 2 wejœcia pomiaru napiêcia: "in1" z przewodu nr.1 oraz "in2" z przewodu nr.4 (¿ó³tego)
Wejœcie "in2" mo¿e byæ wykorzystane do bezpoœredniego pomiaru napiêcia na akumulatorze w celu
unikniêcia b³êdu spadku napiêcia na przewodzie pr¹dowym. Zmiana wejœcia steruj¹cego prac¹ miernika
jest mo¿liwa w MENU, natomiast podgl¹d napiêcia na wejœciach "in1" / "in2" uzyskamy naciskaj¹c
krótko klawisz na wyœwietlaczu miernika.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie :

5.5V do 30V DC (przewód czerwony nr.1 )

Pr¹d pobierany (bez obci¹¿enia)

SW1-ON = 4mA SW1- OFF = 30uA;

Zakres pomiaru napiêcia wejœcie IN1:

5.5V do 30V DC (przewód czerwony nr.1 zasilaj¹cy)

Zakres pomiaru napiêcia wejœcie IN2:

0V do 30V DC (przewód ¿ó³ty nr.4)

Rozdzielczoœæ pomiaru:

0.1V

Max. niedok³adnoœæ pomiaru napiêcia:

2% +/- 1 cyfra

Maksymalny pr¹d prze³¹czany:

50A - praca ci¹g³a

Minimalny pr¹d prze³¹czany:

0A

Rezystancja tranzystorów prze³¹cznika:

0.002 ohma

Rezystancja ca³kowita (z kablami):

0.005 ohma

Wyœwietlacz:

LED 10mm, 3 cyfry, czerwony

Wymiary (bez kabli) :

40mm (width) x 20mm (height) x 80mm (depth)

Waga:

ok. 120g
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SCHEMAT 2.

PROGRAMOWANIE

POMIAR NAPIÊCIA OSOBNYM PRZEWODEM

Miernik programujemy za pomoc¹ jednego klawisza (SW) umieszczonego obok wyœwietlacza .
przewód czerwony 1

Wejœcie w tryb programowania :
Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. spowoduje wejœcie w tryb programowania
(na wyœwietlaczu pojawi siê pierwsza pozycja MENU czyli " UL" ).
Teraz ka¿de, krótkie naciœniêcie klawisza spowoduje przeskok do nastêpnej pozycji MENU w
kolejnoœci przedstawionej w tabeli poni¿ej. Z lewej strony tabeli podano symbole jakie pojawiaj¹
siê na wyœwietlaczu w trakcie programowania.

UL
UH
--dEL
dur
dbU
--Uin
SLE
--Ah
At
dEF
---

ustawianie progu napiêcia wy³¹czania odbiorników [V]
ustawianie progu ponownego w³¹czenia odbiorników [V]

Ustawienie
fabryczne

+ PLUS

Zakres
ustawiania

Strona

11.5V
12.5V

0.0 - 30.0 V
0.0 - 30.0 V

3
3

6 sek.
5 min.

0 - 199 sek
0 - 199 min

4
4

0.3 V

+/- 0.0 - 9.9 V

5

in1
OFF

in1 / in2
on / OFF

6
6

wyjœcie z MENU

opóŸnienie wy³¹czenia odbiorników po przekroczeniu UL [sek]
czas trwania alarmu akustycznego [min]
ró¿nica napiêcia miêdzy zadzia³aniem alarmu
akustycznego a wy³¹czeniem odbiorników. [V]

+

AKUMULATOR

wyjœcie z MENU

wybór wejœcia in1 lub in2, które ma sterowaæ wy³¹cznikiem
usypianie wyœwietlacza po 30sek.
wyjœcie z MENU

próg wy³¹czenia po przekroczenia pr¹du [ * 15A]
opóŸnienie wy³¹czenia po przekroczenia pr¹du [ * 2.5ms]
powrót do ustawieñ fabrycznych

0 - 9 (*15A)
6=90A
5=12.5msek 0 - 9 (*2.5ms)

Masa pojazdu
(chassis)

6
7
8

wyjœcie z MENU lub powrót do UL

Podgl¹d wartoœci w MENU - Pierwsze d³u¿sze naciœniêcie klawisza na ustawionej pozycji umo¿liwia
podgl¹d zapisanej ju¿ wartoœci, a drugie d³ugie naciœniêcie jej edycjê. Aby wyjœæ z podgl¹du nale¿y
klawisz nacisn¹æ krótko
Rozró¿niane s¹ dwa sposoby naciœniêcia klawisza:
krótkie naciœniêcie - (NEXT) - przejœcie do nastêpnej pozycji MENU lub edycja cyfry (<2sek)
Krótkie naciœniêcie klawisza mo¿e realizowaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych funkcji:
1. nastêpna pozycja w MENU
2. wycofanie siê z podgl¹du wartoœci danej pozycji MENU do dalszego przegl¹dania MENU
3. zmiana ustawianej cyfry
4. wycofanie siê z zapamiêtania ustawionej wartoœci i ponowna jej edycja.
5. w czasie normalnej pracy (nie w czasie programowania) - zmiana podgl¹du Ÿród³a napiêcia U-1/U-2.
d³ugie naciœniêcie - (ENTER) zatwierdzenie zmian lub wejœcie do nastêpnego poziomu MENU (>2sek)
D³ugie naciœniêcie klawisza mo¿e realizowaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych funkcji:
1. wejœcie do MENU
2. podgl¹d wartoœci danej pozycji w MENU (np. wartoœæ progu "UL"=11.5 lub czasu "dur" = 005 )
3. zatwierdzenie ustawionej pojedynczej cyfry
4. zatwierdzenie ca³ej cyfry lub innej wartoœci ustawionej w MENU.
5. w czasie normalnej pracy (nie w czasie programowania) - wejœcie w tryb programowania
Wyjœcie z trybu programowania :
Na pozycji " - - - " nacisn¹æ d³u¿ej klawisz. Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.
Je¿eli w trybie programowania, nie naciœniemy klawisza przez 1 minutê, to miernik równie¿ samoistnie
przejdzie do pomiarów.
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MINUS

Uin

SW

br¹zowy 2
niebieski 3
¿ó³ty 4
in2

B

ODBIORNIK PR¥DU

MENU

Symbol

in1

STEROWNIK

W51

SW1
W£¥CZNIK(-)

Pomiar napiêcia akumulatora dodatkowym
przewodem nr.4 (in2) w celu unikniêcia
b³êdów spadku napiêcia na przewodzie
pr¹dowym. W³¹czanie odbiorników typowo,
minusem zasilania (SW1).
W MENU, w zak³adce Uin, musimy zmieniæ
parametr in1 na in2. Wówczas pomiar
napiêcia odbywa siê z przewodu nr. 4 a nie
z przewodu pr¹dowego nr. 1

WYBÓR WEJŒCIA POMIARU NAPIÊCIA które steruje wy³¹cznikiem

Pr¹d p³yn¹cy w przewodzie powoduje spadek napiêcia na rezystancji przewodu. Je¿eli pr¹d jest du¿y,
to nawet przy ma³ej rezystancji przewodów spadek napiêcia bêdzie znacz¹cy (np. 30A x 0.02R = 0.6V).
Przy typowym pod³¹czeniu wy³¹cznika W51, w/g schematu 1, odbiorniki zostan¹ wy³¹czone zbyt
wczeœnie poniewa¿ pomiar z przewodu nr 1 do wynik pomniejszony o spadek napiêcia na rezystancji
przewodu. ¯eby tego unikn¹æ nale¿y mierzyæ napiêcie bezpoœrednio na akumulatorze.
S³u¿y do tego dodatkowy przewód nr. 4 (¿ó³ty) który, po przed³u¿eniu,pod³¹czamy bezpoœrednio
(lub przez bezpiecznik) do akumulatora. Przyciskaj¹c krótko klawisz na wyœwietlaczu, mo¿emy
podejrzeæ ró¿nicê miêdzy napiêciem na przewodzie pr¹dowym i bezpoœrednio na akumulatorze.
Nale¿y równie¿ zmieniæ w MENU wejœcie które ma sterowaæ prac¹ W51 z "in1" na "in2"
tak jak podano poni¿ej:
1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (wejœcie do MENU) Miernik wyœwietli "Pro" a nastêpnie "UL"
2. Kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê "Uin"
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (podgl¹d) miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ np. "in1"
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ to:
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (edycja) miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 2.
5. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wyœwietlacz zacznie migaæ. Je¿eli chcemy poprawiæ ustawian¹
wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:
6. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (zapisanie zmian) miernik wyœwietli " rEC " co oznacza zapis do
pamiêci i ponownie wyœwietli "Uin" co upewni nas ¿e ustawialiœmy wejœcie pomiaru napiêcia.
7. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.
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W£¥CZANIE ODBIORNIKÓW NAPIÊCIEM DODATNIM

SCHEMAT 3.

in1 przewód czerwony 1

UL / UH

SW

br¹zowy 2
niebieski 3
¿ó³ty 4

STEROWNIK

W51

5

+ PLUS

+

AKUMULATOR

ODBIORNIK PR¥DU

MINUS

+ 5V do +30V

Sygna³ akustyczny (buzer) mo¿e w³¹czyæ siê wczeœniej ni¿ zostan¹ od³¹czone odbiorniki i uprzedziæ
u¿ytkownika ¿e napiêcie akumulatora zbli¿a siê do progu UL - progu wy³¹czenia odbiorników.
Funkcja ta (dbU) jest ustawiana w MENU i opisana oddzielnie.
Poni¿ej przyk³ad zmiany napiêcia dolnego progu UL .

SW2

W£¥CZNIK(+)
OFF

ZMIANA DOLNEGO PROGU UL z 11.5V na 10.8V

ON

Typowo, w³¹czenie odbiorników nastêpuje
gdy przewód nr. 3 - niebieski, pod³¹czymy
do minusa akumulatora (masy pojazdu).
Nastêpuje wówczas w³¹czenie zasilania
uk³adów elektronicznych i po ok. 1 sek.
zostan¹ w³¹czone odbiorniki
(o ile akumulator nie jest roz³adowany).

Masa pojazdu
(chassis)

Gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionego progu UL, odbiorniki zostan¹ od³¹czone od
akumulatora. Ponownie odbiorniki zostan¹ w³¹czone gdy napiêcie akumulatora, na skutek ³adowania,
przekroczy górny próg UH . Tak bêdzie w czasie pracy ci¹g³ej w cyklach roz³adowania i ³adowania.
Natomiast je¿eli W51 zostanie od³¹czony od zasilania (SW1) i ponownie w³¹czony to wystarczy ¿eby
napiêcie akumulatora by³o powy¿ej progu UL a odbiorniki zostan¹ w³¹czone.

UWAGA: górny próg UH musi mieæ wiêksz¹ wartoœæ ni¿ dolny próg UL.
Próba ustawienia UL > UH spowoduje wyœwietlenie b³êdu " Err " i zmiana nie zostanie zapisana.

SW2

SW1

Je¿eli chcemy sterowaæ w³¹czeniem / wy³¹czeniem odbiorników za pomoc¹
dodatniego sygna³u napiêciowego (+5V , +30V) nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce zmiany:
1. Odkrêciæ 2 czarne œruby M3 na spodzie obudowy wy³¹cznika.
2. Delikatnie podwa¿yæ tyln¹ œciankê i poci¹gaj¹c za przewody wysun¹æ p³ytki z obudowy.
3. Zdj¹æ zworkê J5 pokazan¹ na rysunku poni¿ej.
4. Przygotowaæ odpowiedniej d³ugoœci przewód (zalecany przekrój to 0.35 - 0,5 mm2)
i prze³o¿yæ go przez istniej¹cy otwór w tylnej œciance.
5. Przylutowaæ przewód do punktu P5 wskazanego na rysunku poni¿ej.
6. Wsun¹æ p³ytki wy³¹cznika do obudowy i przykrêciæ œruby do radiatora.

1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (wejœcie do MENU) Miernik wyœwietli "Pro" a nastêpnie "UL"
2. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (podgl¹d) miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ np. 11.5
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ to:
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (edycja) miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 8.
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry œrodkowej która bêdzie mocniej
podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 0.
5. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry z lewej strony.
Nie zmieniamy tej cyfry. Na wyœwietlaczu mamy 10.8
6. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wyœwietlacz zacznie migaæ. Je¿eli chcemy poprawiæ ustawian¹
wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:
7. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (zapisanie zmian) miernik wyœwietli " rEC " co oznacza zapis do
pamiêci i ponownie wyœwietli "UL" co upewni nas ¿e ustawialiœmy próg wy³¹czania.
8. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.

Górny progu "UH" ustawiamy w/ g tego samego schematu postêpowania jak opisano wy¿ej.

ALARMY

Radiator
3

nr. 3 niebieski
nr. 4 ¿ó³ty
nr. 5

P5
J5

Sygnatura
alarmu

ustawienia
fabryczne

ok. 70C*

"A.IH"

Alarm przekroczenia maksymalnego pr¹du np. przez przypadkowe zwarcie
przewodów. Wy³¹czy siê sam po kilku sekundach od usuniêciu zwarcia.

ok. 90A

"A.UL"

Alarm zbyt niskiego napiêcia akumulatora. W³¹cza siê gdy napiêcie akumulatora
zbli¿a siê do wartoœci dolnego progu roz³adowania UL. Zarówno próg UL jak i
wyprzedzenie w³¹czenia alarmu (dbU) s¹ programowane.

11,5V

punkt lutowniczy przewodu nr.5

Teraz, je¿eli podamy napiêcie na dodatkowy przewód (nr. 5) nast¹pi w³¹czenie odbiorników.
Podanie napiêcia 0V lub od³¹czenie przewodu od dodatniego napiêcia wy³¹czy odbiorniki.
Równie¿ czêstotliwoœæ pracy mo¿e byæ wiêksza (do 10Hz) ni¿ przy w³¹czaniu "minusem".
Dobrze jest równie¿ zachowaæ wy³¹cznik SW1 na przewodzie nr.3 niebieskim, do
ca³kowitego od³¹czania zasilania W51.

Opis alarmu
Alarm przekroczenia temperatury wewnêtrznego radiatora.
Jest to alarm bezpieczeñstwa. Wy³¹cza odbiorniki zewnêtrzne
i wewnêtrzne uk³ady zasilania. Mo¿na go skasowaæ po ostygniêciu
radiatora tylko przez wy³¹czenie miernika (przyciskiem SW1)

"A. C"

zworka J5
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USTAWIENIE DOLNEGO I GÓRNEGO PROGU WY£¥CZANIA

* bez mo¿liwoœci zmiany przez u¿ytkownika

str. 3

OPÓNIENIE WY£¥CZENIA ODBIORNIKÓW PO PRZEKROCZENIU PROGU UL

WYMIARY W51
79

Gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionego progu UL nast¹pi od³¹czenie odbiorników od
akumulatora. Wy³¹czenie to mo¿e nast¹piæ z pewnym opóŸnieniem co pozwala na ignorowanie
krótkotrwa³ych spadków napiêcia np. w czasie rozruchu silnika. OpóŸnienie mo¿emy zmieniæ w
MENU ustawiaj¹c parametr "dEL" ( dELay) w zakresie od 0 do 199 sek. (fabrycznie 6 sek.)
Sposób zmiany wartoœci w MENU jest identyczny jak parametru "dur" opisanego poni¿ej.

Gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionego progu, w³¹czy siê sygnalizator akustyczny
(buzer) i bêdzie sygnalizowa³ alarm przez 5 minut (takie jest ustawienie fabryczne). Czas alarmu
mo¿emy zmieniæ w MENU ustawiaj¹c parametr "dur" ( duration) w zakresie od 0 do 99 min.
Je¿eli ustawimy 0 minut, jest to równoznaczne z wy³¹czeniem sygna³u akustycznego. Natomiast
wyœwietlanie alarmów dzia³a nadal i np. po spadku napiêcia poni¿ej progu "UL" miernik bêdzie
wyœwietla³ alarm "A.UL" i wy³¹czy odbiorniki pr¹du.

5
M3 x 2 otwory do
mocowania W51

1
32,5

W51 widok od spodu

25,8

1

D=2,5
otwór buzera

2

LED

Przyk³ad: zmieniamy ustawienie wartoœci " dur " (duration) z 5 min. na 12min.

7,5

ZMIANA CZASU TRWANIA ALARMU AKUSTYCZNEGO

1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wejœcie do MENU.
2. Krótko, kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê " dur " (duration)
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ np. 005
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ:
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony bêdzie
mocniej podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê z 5 na 2
5. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry œrodkowej która bêdzie mocniej
podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz - ustawiæ 1.
6. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry z lewej strony
Poniewa¿ tej cyfry nie zmieniamy (by³o 0) nale¿y:
7. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wyœwietlacz zacznie migaæ. Je¿eli chcemy poprawiæ ustawian¹
wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:
8. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli " rEC " co oznacza zapis do pamiêci i ponownie
wyœwietli "dur" co upewni nas ¿e ustawialiœmy czas trwania alarmu.
9. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.
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CZAS TRWANIA ALARMU AKUSTYCZNEGO

20,5

13

"dur"

47

13

"dEL"

3
4
5

W51 widok z góry

PRZEWODY:
nr.1

Zasilaj¹cy i pomiarowy IN1 :

czerwony, 4mm2, L= ok. 24cm, koñcówka oczkowa M6

nr.2

Wyjœciowy

br¹zowy, 4mm2, L = ok.16cm, koñcówka oczkowa M6

nr.3

Masowy (w³¹czaj¹cy - SW1) :

niebieski, 0.5mm2 , L= ok.38cm

nr.4

Pomiarowy IN2 :

¿ó³ty 0.5mm2 L= ok. 28cm)

nr.5

"Plusowy" (w³¹czaj¹cy - SW2) :

dodatkowy, nie ma w komplecie.

WY£¥CZENIE TRWAJ¥CEGO ALARMU AKUSTYCZNEGO
1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz (wejœcie do MENU) - alarm akustyczny wy³¹czy siê.
2. Wyjœæ z MENU, czyli wybraæ w MENU pozycjê "- - -" a nastêpnie d³u¿ej przytrzymaæ klawisz
Mo¿na równie¿ nie szukaæ pozycji "- - -" tylko pozostawiæ miernik bez dalszego naciskania klawisza.
Wówczas po 60 sek. miernik sam wyjdzie z MENU.
Po wy³¹czeniu alarmu klawiszem, tak jak opisano wy¿ej, alarm bêdzie nieaktywny a¿ do czasu:
1. wy³¹czenia i ponownego w³¹czenia zasilania.
2. gdy napiêcie akumulatora wzroœnie powy¿ej progu UL alarm uaktywni siê i po ponownym spadku
napiêcia w³¹czy sygnalizator.
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Widok wy³¹cznika W51 od spodu.
Widaæ 2 otwory M3 przeznaczone do
mocowania wy³¹cznika.
Rozstaw otworów = 26mm.
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dEF

POWRÓT DO USTAWIEÑ FABRYCZNYCH

Je¿eli dokonaliœmy zmian w MENU i nie jesteœmy pewni ich prawid³owoœci, zawsze mo¿emy wróciæ
do ustawieñ fabrycznych, czyli takich z jakimi miernik by³ w momencie zakupu.
POWRÓT do USTAWIEÑ FABRYCZNYCH
1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wejœcie do MENU.
2. Krótko, kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê " dEF "
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli migaj¹ce literki "on"
je¿eli chcemy wycofaæ naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy wróciæ do ustawieñ fabrycznych:
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli migaj¹ce literki "YES" mo¿emy jeszcze wycofaæ siê
krótko naciskaj¹c klawisz, je¿eli jednak chcemy przywróciæ ustawienia fabryczne:
5. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli " rEC " co oznacza powrót do ustawieñ fabrycznych
i powróci o MENU.
6. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.

UWAGI
1. Zachowaæ ostro¿noœæ przy instalacji wy³¹cznika ¿eby nie spowodowaæ zwarcia.
Mimo ze miernik ma uk³ad kontroli pr¹du to dzia³a on z pewnym opóŸnieniem. Akumulator potrafi
dostarczyæ bardzo du¿ego pr¹du (kilkaset amper) i nawet krótkotrwa³e zwarcie mo¿e spowodowaæ
rozgrzanie siê kabli doprowadzaj¹cych lub samych po³¹czeñ kabli do wysokiej temperatury co mo¿e
spowodowaæ po¿ar.
2. Nie owijaæ miernika w materia³y izolacyjne i ³atwopalne. Obudowa miernika jest zarazem radiatorem
odprowadzaj¹cym ciep³o z wewnêtrznych tranzystorów prze³¹czaj¹cych. Choæ ich rezystancja jest
znikoma to przy du¿ych pr¹dach, moc wydzielana na obudowie to ok. 4 - 5 W co powoduje ¿e jest ona
zauwa¿alnie ciep³a. Do wewnêtrznego radiatora dotyka czujnik temperatury, którego zadaniem jest
wy³¹czenie przep³ywu pr¹du je¿eli temperatura radiatora przekroczy ok. 70C co mog³o by siê zdarzyæ
w przypadku uszkodzenia miernika lub zwarcia nie wykrytego przez uk³ady miernika.
3. Wy³¹cznik nie dzia³a tak jak przekaŸnik którego styki roz³¹czaj¹ ca³kowicie obwód pr¹du. Zamiast
przekaŸnika zastosowano tranzystory mosfet o bardzo ma³ej rezystancji. Tranzystory te maj¹ w swojej
strukturze dodatkowe diody, do³¹czone miêdzy koñcówkami dren i Ÿród³o tranzystora. Po wy³¹czeniu,
zostanie zablokowany ca³kowicie przep³yw pr¹du z akumulatora do odbiorników ale z odbiornika do
akumulatora mo¿e przez diodê, pop³yn¹æ pr¹d, o ile napiêcie odbiornika jest wiêksze od napiêcia
akumulatora o 0,7V np. zostanie w³¹czony dodatkowy akumulator awaryjny.

dbU

ró¿nica miêdzy napiêciem zadzia³ania buzera a od³¹czenia odbiorników.

Sygna³ akustyczny (buzer) mo¿e w³¹czyæ siê wczeœniej ni¿ zostan¹ od³¹czone odbiorniki.
Funkcja ta ma za zadanie wczeœniejsze uprzedzenie u¿ytkownika ¿e napiêcie akumulatora zbli¿a siê
do progu UL - progu wy³¹czenia odbiorników. Daje to czas na zareagowanie np. w³¹czenie silnika.
Przyk³adowo: je¿eli napiêcie dolnego progu UL ustawione jest na 11,5V i dbU ustawimy na 0.5 [V]
spowoduje to ¿e buzer zacznie sygnalizowaæ przy napiêciu 12.0V a wy³¹czenie odbiorników nast¹pi
przy 11,5V. Fabrycznie dbU ustawione jest na 0.3V
Wartoœæ dbU mo¿emy równie¿ ustawiæ ujemn¹ np. -0.5 [V]. Wówczas sygnalizator w³¹czy siê dopiero
gdy napiêcie akumulatora spadnie o 0,5V poni¿ej wartoœci dolnego progu UL.
Dla UL=11,5V, UH=12,5V, i dbU = - 0.5 buzer w³¹czy siê przy napiêciu 11.0V
Znak "minus" ustawiamy na pierwszej cyfrze z lewej strony. Brak znaku oznacza plus.
Zakres ustawiania dbU: +/- 9.9V. (Skrót "dbU" = "difference buzer/Voltage)
ZMIANA dbU NA 0.5V
Przyk³ad: zmieniamy ustawienie wartoœci " dbU " (difference buzer/Voltage) z 0.3V na 0.5V.
1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wejœcie do MENU.
2. Krótko, kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê " dbU "
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ np. "0.3"
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ:
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony bêdzie
mocniej podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê.
5. Krótko, kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ prawa cyfra zmieni siê na 5
6. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry œrodkowej która bêdzie mocniej
podœwietlona. Poniewa¿ tej cyfry nie zmieniamy nale¿y:
7. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji ostatniej cyfry na której ustawiamy znak +/-.
Naciskaj¹c krótko klawisz znak zmienia siê na "-" lub brak znaku co oznacza +. W naszym
przypadku musi byæ + czyli bez znaku.
8. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wyœwietlacz zacznie migaæ. Je¿eli chcemy poprawiæ ustawian¹
wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:
9. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli " rEC " co oznacza zapis do pamiêci i ponownie
wyœwietli "dbU" co upewni nas ¿e ustawialiœmy odpowiedni¹ pozycjê MENU.
10. Przejœcie do nastêpnej pozycji MENU - krótko naciskaj¹c klawisz.
11. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.

4. Je¿eli nast¹pi³o wy³¹czenie odbiorników z powodu zbyt niskiego napiêcia to alarm "A.UL" bêdzie
miga³ nawet gdy napiêcie akumulatora bêdzie powy¿ej progu UL. Jest to funkcja informuj¹ca ¿e
przyczyn¹ wy³¹czenia by³o w³aœnie zbyt niskie napiêcie. Alarm zniknie dopiero po na³adowaniu
akumulatora powy¿ej progu UH lub po wy³¹czeniu SW1 (od³¹czenie od masy) .

str. 8

str. 5

WYBÓR WEJŒCIA POMIARU NAPIÊCIA które steruje wy³¹cznikiem

Pr¹d p³yn¹cy w przewodzie powoduje spadek napiêcia na rezystancji przewodu. Je¿eli pr¹d jest du¿y,
to nawet przy ma³ej rezystancji przewodów spadek napiêcia bêdzie znacz¹cy (np. 30A x 0.02R = 0.6V).
Przy typowym pod³¹czeniu wy³¹cznika W51, w/g schematu 1, odbiorniki zostan¹ wy³¹czone zbyt
wczeœnie poniewa¿ pomiar z przewodu nr 1 do wynik pomniejszony o spadek napiêcia na rezystancji
przewodu. ¯eby tego unikn¹æ nale¿y mierzyæ napiêcie bezpoœrednio na akumulatorze.
S³u¿y do tego dodatkowy przewód nr. 4 (¿ó³ty) który, po przed³u¿eniu,pod³¹czamy bezpoœrednio
(lub przez bezpiecznik) do akumulatora. Przyciskaj¹c krótko klawisz na wyœwietlaczu, mo¿emy
podejrzeæ ró¿nicê miêdzy napiêciem na przewodzie pr¹dowym i bezpoœrednio na akumulatorze.
Nale¿y równie¿ zmieniæ w MENU wejœcie które ma sterowaæ prac¹ W51 z "in1" na "in2"
tak jak podano poni¿ej:

SCHEMAT 2.

przewód czerwony 1
in1

+ PLUS
MINUS

USYPIANIE WYŒWIETLACZA PO 30 SEK

Je¿eli w MENU parametr SLE jest ustawiony na "on" wówczas po 30 sekundach od ostatniego
naciœniêcia klawisza wyœwietlacz zgaœnie. Wy³¹cznik dzia³a nadal normalnie a tylko zostaje wy³¹czony
wyœwietlacz. Naciœniêcie klawisza spowoduje "obudzenie" wyœwietlacza.
Zmiany dokonujemy w MENU podobnie jak opisan¹ powy¿ej zmianê wejœcia steruj¹cego.

+

AKUMULATOR

Masa pojazdu
(chassis)

PRÓG WY£¥CZENIA PO PRZEKROCZENIU PR¥DU

Je¿eli spowodujemy nieumyœlnie zwarcie lub pr¹d przekroczy ustawion¹ wartoœæ Ah*15A wówczas
nast¹pi wy³¹czenie odbiorników pr¹du na 30 sek. Miernik co 2,5 msek sprawdza pr¹d p³yn¹cy przez
tranzystory mosfet w³¹cznika. Je¿eli jego wartoœæ przekroczy ustawiony próg AH i przekroczenie to trwa
d³u¿ej ni¿ ustawiony czas At, wówczas nastêpuje wy³¹czenie wyjœcia na 30sek i w³¹czenie alarmu.
Po 30 sek miernik ponownie w³¹cza wyjœcie i sprawdza pr¹d. Je¿eli zwarcie usuniêto - wraca do
normalnej pracy, je¿eli nie ponawia alarm.
Próg AH jest ustawiany co 15A. Je¿eli AH ustawimy na 2 oznacza to ¿e wy³¹czenie miernika nast¹pi
gdy pr¹d przekroczy ok. 30A. Fabrycznie Ah = 6 (ok. 90A) .
Uwaga: nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy instalacji wy³¹cznika ¿eby nie spowodowaæ zwarcia.
Mimo ze miernik ma uk³ad kontroli pr¹du to dzia³a on z pewnym opóŸnieniem. Akumulator potrafi
dostarczyæ bardzo du¿ego pr¹du (kilkaset amper) i nawet krótkotrwa³e zwarcie mo¿e spowodowaæ
rozgrzanie siê kabli doprowadzaj¹cych lub samych po³¹czeñ kabli do wysokiej temperatury co mo¿e
spowodowaæ po¿ar.
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STEROWNIK

W51

SW1
W£¥CZNIK(-)

Pomiar napiêcia akumulatora dodatkowym
przewodem nr.4 (in2) w celu unikniêcia
b³êdów spadku napiêcia na przewodzie
pr¹dowym. W³¹czanie odbiorników typowo,
minusem zasilania (SW1).
W MENU, w zak³adce Uin, musimy zmieniæ
parametr in1 na in2. Wówczas pomiar
napiêcia odbywa siê z przewodu nr. 4 a nie
z przewodu pr¹dowego nr. 1

PRZEWODY:
nr.1

Zasilaj¹cy i pomiarowy IN1 :

czerwony, 4mm2, L= ok. 24cm, koñcówka oczkowa M6

nr.2

Wyjœciowy

br¹zowy, 4mm2, L = ok.16cm, koñcówka oczkowa M6

nr.3

Masowy (w³¹czaj¹cy SW1) :

niebieski, 0.5mm2 , L= ok.38cm

nr.4

Pomiarowy wejœcie IN2 :

¿ó³ty 0.5mm2 L= ok. 28cm)

At
Ah

SW

br¹zowy 2
niebieski 3
¿ó³ty 4
in2

B

1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (wejœcie do MENU) Miernik wyœwietli "Pro" a nastêpnie "UL"
2. Kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê "Uin"
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (podgl¹d) miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ np. "in1"
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ to:
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (edycja) miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 2.
5. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wyœwietlacz zacznie migaæ. Je¿eli chcemy poprawiæ ustawian¹
wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:
6. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (zapisanie zmian) miernik wyœwietli " rEC " co oznacza zapis do
pamiêci i ponownie wyœwietli "Uin" co upewni nas ¿e ustawialiœmy wejœcie pomiaru napiêcia.
7. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.

SLE

POMIAR NAPIÊCIA OSOBNYM PRZEWODEM

ODBIORNIK PR¥DU

Uin

OPÓNIENIE WY£¥CZENIA ODBIORNIKÓW PO PRZEKROCZENIU PR¥DU

Je¿eli spowodujemy nieumyœlnie zwarcie lub pr¹d przekroczy ustawion¹ wartoœæ, wy³¹cznik uruchamia
procedurê od³¹czenia wyjœcia od akumulatora. Ponawia pomiar pr¹du co 2,5 msek i je¿eli zwarcie
powtarza siê At razy wówczas wy³¹cza wyjœcie. Fabrycznie At = 5 co oznacza ¿e W51 wy³¹czy siê po
ok. 12,5 msek od powstania zwarcia.Je¿eli zwarcie usuniêto - W51 wraca do normalnej pracy, je¿eli
nie, ponawia alarm.
Czas At nie mo¿e byæ ustawiany zbyt krótki poniewa¿ czêœæ odbiorników ma charakter pojemnoœciowy
i w momencie w³¹czania, przez chwilê, pobieraj¹ du¿y pr¹d. Równie¿ w instalacji mog¹ wystêpowaæ
chwilowe szpilki pr¹dowe o znacznym natê¿eniu pr¹du np. przy w³¹czaniu odbiorników du¿ej mocy.
Uwaga: nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy instalacji wy³¹cznika ¿eby nie spowodowaæ zwarcia.
Mimo ze miernik ma uk³ad kontroli pr¹du to dzia³a on z pewnym opóŸnieniem. Akumulator potrafi
dostarczyæ bardzo du¿ego pr¹du (kilkaset amper) i nawet krótkotrwa³e zwarcie mo¿e spowodowaæ
rozgrzanie siê kabli doprowadzaj¹cych lub samych po³¹czeñ kabli do wysokiej temperatury co mo¿e
spowodowaæ po¿ar.
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