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Woltomierz / amperomierz
(2 mierniki w jednym)

VTA*P-

+ UZ
+ _

W£AŒCIWOŒCI
u Pomiar pr¹du sta³ego do10A lub do 25A
u Pomiar napiêcia zasilaj¹cego (6,8V - 37V).
u Trwa³e wyœwietlacze LED.
u Regulacja jasnoœci wyœwietlaczy.
u Niewielkie wymiary.
u Pod³¹czenie (w ujemnej ga³êzi pr¹du).
ZASTOSOWANIE:
u Prostowniki do ³adowania akumulatorów.
u Kontrola ³adowania / roz³adowania akumulatorów.
u Kontrola pr¹du foto ogniw.
u Zasilacze DC.

VT25P LED14mm
z bocznikiem na p³ytce amperomierza

OPIS: VTA jest po³¹czeniem woltomierza i
amperomierza w jednym mierniku. Pozwala
to na umieszczenie go w przyrz¹dach gdzie
nie ma miejsca na osobny woltomierz i
amperomierz. Produkowany jest w 2
wersjach VTA10 (do10A) i VTA25 (do 25A). W
zale¿noœci od iloœci wolnego miejsca do
monta¿u, mo¿emy wybraæ wyœwietlacze o
wysokoœci 14mm lub 10mm. Dodatkowo
oferujemy zestawy monta¿owe pozwalaj¹ce
na ³atwe zamocowanie mierników w
dowolnej obudowie. Wersja z
wyœwietlaczem 14mm pasuje do obudowy
panelowej KM-61 (f-my Maszczyk), któr¹
nale¿y poddaæ drobnym zmian¹. Napiêcie
zasilaj¹ce miernik jest jednoczeœnie
napiêciem mierzonym przez woltomierz.
Rezystor pomiarowy pr¹du (bocznik) nale¿y
pod³¹czyæ w ujemnej ga³êzi pr¹du.
Zmiana wskazañ pr¹d / napiêcie i regulacja
jasnoœci realizowana jest za pomoc¹
przycisku z prawej strony wyœwietlacza.

DANE TECHNICZNE:

VTA/10P

VTA/25P

Zakres pomiarowy I:

0 do 10A

0 do 25A

U:

6,8V - 37V

6,8 - 37V
100mA

Rozdzielczoœæ pomiaru I: 10mA
0.1V

0.1V

Pr¹d nominalny

10A

20A

Pr¹d max: <60sek.

15A

25A

Rezystancja bocznika:

0.01 ohm

0.005 ohm

Zasilanie:

6,8V do 37V

Pobór pr¹du:

15mA do 60mA

Sposób pomiaru:

pomiar pr¹du i napiêcia œredniego

Iloœæ odczytów / sek :

2 / sek.

Max. niedok³adnoœæ:

4% +/- 1 cyfra 4% +/- 1 cyfra

U:

Obie wersje miernika wystêpuj¹ z wyœwietlaczami 10mm i 14mm.

Wyœwietlacz:

LED 10mm

LED 14mm

Kolor wyœwietlacza:

R, G, B, Y

R, G

Wymiary bez bocznika:

18 x 47 x 48

23x59x51

Waga:

22g

26g

Kolory wyœwietlaczy: R -czerwony, G - zielony, B -niebieski,
Y - ¿ó³ty.

Zasilanie: VTA
ma przetwornicê napiêcia, która
pozwala na zasilanie go napiêciem od 6,8V do 37V.
Pr¹d pobierany jest zale¿ny od napiêcia zasilaj¹cego i
aktualnie wyœwietlanych cyfr ("1" pobiera mniej
pr¹du ni¿ "8"). Maksymalnie miernik pobiera oko³o 60mA
dla 7,8V, 36mA dla 12V,
do 15mA dla 37V.
Pr¹d zale¿y równie¿ od ustawionej jasnoœci wyœwietlacza i
jego koloru. Obok na wykresie pokazano zale¿noœæ pr¹du
pobieranego od napiêcia zasilania dla wyœwietlaczy
czerwonych. Górna linia dla jasnoœci maksymalnej, dolna
dla jasnoœci minimalnej.
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Zmiana wskazañ napiêcie / pr¹d Ka¿de krótkie naciœniêcie przycisku powoduje zmianê wskazañ pr¹d /
napiêcie /pr¹d / napiêcie itd. Wskazanie napiêcia poprzedzone jest wyœwietleniem literki "- U -" , a
wskazanie pr¹du literki "- A -". Dodatkowo, przy wskazywaniu pr¹du œwieci siê ostatnia kropka dziesiêtna
jako informacyjna. Ustawienie wskazañ zostaje zapamiêtane.
Regulacja jasnoœci Naciœniêcie i przytrzymanie klawisza spowoduje zmianê jasnoœci wyœwietlacza. S¹ 3
poziomy jasnoœci i wygaszenie oznaczone jako -0-. Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powoduje ich
zmianê w cyklu zamkniêtym tz. po dojœciu do minimum nast¹pi powrót do jasnoœci najwiêkszej.
Miernik zapamiêtuje ustawion¹ jasnoœæ i po wy³¹czeniu zasilania do niej powraca. Gdy miernik
jest w trybie wygaszenia to jednokrotne naciœniêcie klawisza spowoduje wyœwietlenie wartoœci
mierzonej na ok. 2 sek. i powrót do stanu wygaszenia. ¯eby powróciæ do ci¹g³ego wyœwietlania nale¿y
d³u¿ej przytrzymaæ wciœniêty przycisk.
Kalibracja: miernik jest kalibrowany fabrycznie dla wzorcowej wartoœci pr¹du i napiêcia. Powtórna
kalibracja jest równie¿ mo¿liwa. Nie nale¿y zwieraæ z³¹cza oznaczonego "VPP" gdy¿ mo¿e to spowodowaæ
przeprogramowanie lub uszkodzenie miernika.
Wentylacja: elementem który rozprasza najwiêksz¹ moc w amperomierzu jest bocznik (rezystor
pomiarowy). W przypadku VTA10 moc wydzielana na boczniku jest niewielka (1W dla 10A) i nagrzewa siê
nieznacznie.. Natomiast dla VTA25, przy pr¹dzie 25A wydziela siê moc ponad 3W, co oznacza ¿e
zauwa¿alnie nagrzewa siê. Je¿eli amperomierza jest zamontowany w wiêkszej obudowie specjalna
wentylacja nie jest potrzebna, natomiast w przypadku umieszczenia go w ciasnym pude³ku nale¿y zadbaæ o
otwory wentylacyjne dla ch³odzenia bocznika.
Pod³¹czenie: na p³ytce amperomierza znajduje siê bocznik (rezystor pomiarowy), który pod³¹czmy
szeregowo w przewodzie napiêcia ujemnego zasilacza lub prostownika. Poni¿ej przedstawiono schemat
typowego pod³¹czenia amperomierza. Z uwagi na du¿y pr¹d jaki mo¿e przep³ywaæ przez amperomierz,
po³¹czenia bocznika z przewodami pr¹dowymi nale¿y wykonaæ bardzo starannie, najlepiej
2.
2.
przez lutowanie, u¿ywaj¹c przewodu o przekroju 2,5mm dla VTA10 i 4mm VTA25. Na schemacie
grub¹ lini¹ zaznaczono po³¹czenia pr¹dowe gdzie wymagany jest taki przewód.

UWAGA ! przewód napiêciowy "+" musi byæ pod³¹czony do koñcówki 4 z³¹cza +U2.
Pod³¹czenie do koñcówki 3 (masy) spowoduje zwarcie i mo¿e uszkodziæ miernik.
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VTA**P-
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UWAGA !!!
Przed w³¹czeniem miernika sprawdziæ
poprawnoœæ pod³¹czenia przewodu
napiêciowego (+) do z³¹cza +U2.
Musi byæ przykrêcony do koñcówki 4.
Pod³¹czenie do koñcówki 3 spowoduje
zwarcie i mo¿e uszkodziæ miernik.

Pod³¹czenie VTA w prostowniku do ³adowania akumulatorów
VTA typowo pod³¹czamy w ujemnym przewodzie pr¹du. Je¿eli istnieje koniecznoœæ pod³¹czenia w " + "
zasilania, nale¿y zamówiæ wersjê z separacj¹ galwaniczn¹ zasilania np. VTA25PS/14R
(25A, 35V, pod³¹czany w "+", LED 14mm R)

Wiêcej informacji na temat monta¿u oraz produkowanych wersji miernika mo¿na znaleŸæ na naszej stronie
www.jselektronik.pl
str.2

Pod³¹czenia miernika VTA**P-/0V z mo¿liwoœci¹ pomiaru
napiêcia od 0V do 37V. (60V)
Jest to wersja miernika na zmówienie. Ten sposób pod³¹czenia wymaga dodatkowego
Ÿród³a napiêcia sta³ego w zakresie 6,8V do 37V . Napiêcie dodatkowe mo¿e byæ
odseparowane od zasilacza g³ównego lub mieæ wspóln¹ z nim masê (wspólny minus).
Pomiar napiêcia mo¿e byæ w zakresie 0V - 37V (typowo) lub 0V - 60V (opcja na zamówienie).

Zasilacz dodatkowy
(6,8V -37V)

+

-

napiêcie zasilaj¹ce i mierzone
mo¿e mieæ wspóln¹ masê (-)

4R

wyjœcie

+

-

2R

+

Zasilacz g³ówny

(0V do 37V)
VTA**P

+

4 3 2 1
+U2 +U1

-

1. - nie pod³¹czaæ.
2. + napiêcie mierzone (0 do +37V)
3. minus zasilania
4. + zasilania (6V8 do +37V max.)

UWAGA !!!
Przed w³¹czeniem miernika sprawdziæ
poprawnoœæ pod³¹czenia przewodów.
Przewód zasilania + (4R) musi byæ
przykrêcony do koñcówki 4 z³¹cza +U2
Podobnie przewód 2R musi byæ przykrêcony do koñcówki 2 z³¹cza +U1.
Pod³¹czenie do koñcówki 1 spowoduje
zwarcie i mo¿e uszkodziæ miernik.
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