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Woltomierz motocyklowy z  termometrem VM3F
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Automatyka w³¹czania i wy³¹czania miernika.
Automatyka jasnoœci wyœwietlacza.
Uszczelniona,  niewielka obudowa (40 x 20 x 53mm).

3 - cyfrowy, trwa³y  wyœwietlacz LED.
Regulacja i programowanie  miernika jednym
przyciskiem umieszczonym np. na kierownicy

Sygnalizacja alarmu   miganiem jasnej diody LED.

***

l

l

l

l

l
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Pomiar napiêcia akumulatorów:  6V, 12V lub 24V
Pomiar temperatury od -25 C do 100 C
2 programowalne progi alarmu napiêcia:  dolny i górny
2 programowalne progi alarmu temperatury:  dolny i górny.
Sterowanie PWM (moc¹) np.  kamizelki ogrzewaj¹cej
Ustawiana temperatura w³¹czenia  PWM.

O O

**

Ka¿de naciœniêcie klawisza powoduje zmianê wyœwietlanego parametru w nastêpuj¹cej kolejnoœci:

Miernik VM3F jest po³¹czeniem woltomierza,  termometru i regulatora PWM - s³u¿¹cego w motocyklu
do regulacji temperatury podgrzewanych manetek lub kamizelki.

Sterowanie funkcjami miernika dobywa siê za pomoc¹ jednego klawisza umieszczonego np. na
kierownicy i po³¹czonego z miernikiem przewodem. Dodatkowo, z ty³u obudowy, jest klawisz testowy.

Miernik mo¿e sygnalizowaæ
(miganiem diody) spadek napiêcia akumulatora poni¿ej ustawionego dolnego progu (roz³adowanie)
lub wzrost  napiêcia powy¿ej  górnego progu alarmu. Progi alarmu s¹ ustawiane niezale¿nie w zakresie
0V - 29V.   Podobnie mo¿emy ustawiæ progi alarmu dla   temperatury i np. sygnalizowaæ spadek
temperatury poni¿ej 0C,   lub  zakres temperatur  od -2C do +2C (niebezpieczeñstwo go³oledzi).

Ustawienie miernika na pomiar napiêcia lub temperatury bêdzie powodowa³o ci¹g³e wyœwietlanie
danego parametru.  Ustawienie " " powoduje automatyczn¹ zmianê wyœwietlanego parametru co
4 sekundy. Miernik ma mo¿liwoœæ wy³¹czenia wyœwietlania niektórych parametrów np. w lecie mo¿emy
wy³¹czyæ  PWM  i wówczas parametr ten nie bêdzie widoczny w kolejce wyœwietlania.
Je¿eli miernik pod³¹czymy bezpoœrednio do akumulatora (przed wy³¹cznikiem stacyjki)  nale¿y
uaktywniæ  funkcjê automatycznego wy³¹czania (usypiania) miernika. Wówczas, po wy³¹czeniu silnika,
gdy napiêcie akumulatora  przestanie siê zmieniaæ, to po 15 sek. miernik przejdzie w stan uœpienia.
Pobiera wówczas  minimalny pr¹d.  Miernik automatycznie dostosowuje jasnoœæ wyœwietlaczy do
oœwietlania zewnêtrznego. Niektóre funkcje automatyczne  mo¿na wy³¹czyæ.

Au.

Zastosowanie:
l

l

l

l

Motocykle.
Rowery elektryczne.
Jachty i ³odzie.
Wed³ug pomys³u u¿ytkownika.

Dioda Alarmu
W³aœciwoœci:

DANE TECHNICZNE

5,5V- 29V DC (napiêcie zasilania = napiêcie mierzone)
od 10mA do 50mA (zale¿y od napiêcia zasilania i jasnoœci LED)
<0,7mA,  typowo 0,3mA
-25 C   +100 C  (pomiar chwilowy do +120 C)
elektroniczny, precyzyjny, na kablu 2m.
0 - 100%  z krokiem 10%
zmienna,  od  20Hz do 40Hz
napiêcie: +/- 0.1V,         temperatura +/-  1 C

0 0 0

0

3 cyfry LED o wysokoœci 10mm
czerwony, zielony,  ¿ó³ty lub niebieski
40 szer. x 20 wys. x 53mm.
(z przewodami )

Zakres pomiaru napiêcia:
Pr¹d pobierany - praca:
Pr¹d pobierany - uœpienie:
Zakres pomiaru temperatury:
Typ czujnika temperatury:
Zakres regulacji PWM:
Czêstotliwoœæ pracy PWM:
Dok³adnoœæ pomiaru:

Wyœwietlacz:
Kolor wyœwietlacza:
Wymiary obudowy:
Waga:

Au.
automatyczna zmiana wskazañ co 4 sektemperatura

12.8
napiêcie

INFORMACJE PODSTAWOWE:

v.26112015www.jsel.pl

24c

**

***

w po³¹czeniu ze sterownikiem mocy np. PD10.
PWM = modulacja szerokoœci  impulsu
w komplecie jest przycisk PBS33 czerwony

P-2
PWM (moc)

niebieska opaska

czujnik
temperatury

Zasilanie

PWM

Klawisz
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W³aœciwoœci, dane techniczne, informacje podstawowe.......................
Programowanie miernika......................................................................
Mapa MENU - ustawienia fabryczne.....................................................
MENU woltomierza " "..........................................................................
MENU termometru " "...........................................................................
MENU sterownika PWM " "..................................................................
MENU g³ówne  " " ...............................................................................
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- blokada mo¿liwoœci dokonywania zmian w MENU   " ".......
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SPIS TREŒCIVM3F

PROGRAMOWANIE MIERNIKA

Ka¿de naciœniêcie klawisza powoduje zmianê wyœwietlanego parametru w nastêpuj¹cej kolejnoœci:

Sterowanie funkcjami miernika dobywa siê za pomoc¹ jednego klawisza umieszczonego np. na
kierownicy i po³¹czonego z miernikiem przewodem. Dodatkowo, z ty³u obudowy, jest klawisz testowy.

Ustawienie miernika na pomiar napiêcia lub temperatury bêdzie powodowa³o ci¹g³e wyœwietlanie
danego parametru.  Ustawienie " " powoduje automatyczn¹ zmianê wyœwietlanego parametru co
4 sekundy. Ka¿dy z wyœwietlanych parametrów ma swoje MENU, gdzie mo¿emy ustawiæ np.
dla woltomierza   - progi alarmu,  dla termometru - korektê temperatury itp.

Au.

Zasad¹ programowania jest:

- - -

Je¿eli przez 4 sek. nie
naciœniemy klawisza, miernik zapamiêta ustawion¹ wartoœæ i wyjdzie z trybu programowania  lub
przejdzie do nastêpnej pozycji MENU umo¿liwiaj¹c   dalsze  ustawienia  np. progu alarmu.
Je¿eli ustawimy miernik na pozycji  " "  i  poczekamy 4 sek. to ¿adne zmiany nie zostan¹
zapamiêtane. Wyj¹tkiem jest pozycja  przywrócenia ustawieñ  fabrycznych.

ustaw odpowiedni¹ wartoœæ i czekaj.

W trakcie poruszania siê po MENU zauwa¿ymy,  ¿e niektóre parametry s¹ podœwietlone jaœniej inne
ciemniej. Jaœniejsze podœwietlenie oznacza opcjê aktualnie aktywn¹.

Niektóre parametry mo¿emy zaprogramowaæ  bezpoœrednio  przez ustawienie ich wartoœci  w
odpowiednim MENU i poczekanie 4 sek. na zapamiêtanie (np. wy³¹czenie alarmu " "),
a inne - ustawiane liczbowo, po wejœciu g³êbiej w "podmenu" umo¿liwiaj¹ce ustawienia cyfr.
Na pocz¹tku zawsze jest wartoœci liczbowej ustawionego parametru i przez 4 sek. mo¿emy
wycofaæ siê z jego edycji przez naciœniêcie klawisza. Dopiero po odczekaniu 4 sek. miernik umo¿liwi
zmianê danego parametru, sygnalizuj¹c to b³yœniêciem diody. Dalej podane s¹ przyk³ady.

OFF

podgl¹d

Miernik ma zaprogramowane wszystkie parametry na wartoœci najbardziej typowe i nie wymaga
wstêpnego programowania.
Miernik  umo¿liwia u¿ytkownikowi zmianê wiêkszoœci fabrycznie  ustawionych parametrów  i optymalne
dostosowanie w³asnoœci miernika do indywidualnych upodobañ.  W ocenie mo¿liwych ustawieñ
pomocne jest zestawienie ustawieñ fabrycznych i mapa MENU  na str. 3.

Au.
automatyczna zmiana wskazañ co 4 sektemperatura

12.8
napiêcie

24c P-2
PWM (moc)
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MAPA MENU - USTAWIENIA FABRYCZNE

OFF
on

UL
UH

dEL
dur
rEP

- - -

- - -

onalarm napiêcia

onalarm temp.

11.9V

4 CO

14.9V

99 CO

6 sek.
2 min.
10 min.

2 min.

0.0 C.bez korekty O

wy³¹czenie alarmu napiêcia (na sta³e)
w³¹czenie alarmu

ustawianie dolnego progu alarmu [V]
ustawianie górnego progu alarmu [V]

opóŸnienie w³¹czenia alarmu [sek]
czas trwania alarmu [min]
czas powtarzania  alarmu [min]
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OFF
on

CL
CH

dur
rEP

OFS

- - -

- - -

- - -

wy³¹czenie alarmu temperatury (na sta³e)
w³¹czenie alarmu

ustawianie dolnego progu alarmu [ C]
ustawianie górnego progu alarmu [ C]

czas trwania alarmu [min]
czas powtarzania  alarmu [min]

"OFFSET"  korekta wskazania temperatury

0

0

w³¹czona dA1

bL0
bL1
dEF

automatyczna zmiana wskazañ OFF
automatyczna zmiana wskazañ ON

indywidualne wy³¹czanie kana³ów pomiaru

czas do aut. wy³¹czenia miernika [sek]
napiêcie aut. wy³¹czenia miernika [V]
temperatura  automatycznego wy³. PWM

wy³.
w³.

wy³¹czenie blokady zmian w MENU
w³¹czenie blokady zmian w MENU
powrót do ustawieñ  fabrycznych

trzy  w³¹czone CU

brak blokady bL0

Symbol Funkcja Ustawienie fabryczne Strona

5

6

6

7

7

9

9

10

10

11

11

12

12

12

5

5

4

4

15 sek.

< 13,0 V
> 29 CO

display Auto 0

display Auto 1

Channel change

Auto Power time

Auto Power volt.

Auto Pwm celsius

blockade 0

blockade 1

dEFinition

dELay

duration

rEPetition

duration

rEPetition

dA0
dA1
- - -
Ch
- - -
APt
APu
AP

VM3F

12 sek.

c

P
W

M
 -

 M
O

C

P-0
P-1
P-2

P10
AP

poziom mocy -   0%   (PWM)
poziom mocy - 10%
poziom mocy - 20%

poziom mocy - 100%
temperatura  automatycznego wy³. PWM

20%

29 CO

...
.

...
.

8

11cAuto Pwm celsius
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WEJŒCIE DO MENU WOLTOMIERZA

Nacisn¹æ   klawisz
Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz (ok. 3 sek), pojawi siê " " , za chwilê  zniknie i b³yœnie dioda.
Puœciæ klawisz, pojawi siê pierwsza pozycja MENU woltomierza czyli  " "

1.
2. U
3. OFF

¿eby  wyœwietlane by³o napiêcie i np. 12.2

MENU WOLTOMIERZA

OFF
on

UL
UH

dEL
rEP
dur

M

- - -

- - -

- - -

wy³¹czenie alarmu napiêcia (na sta³e)
w³¹czenie alarmu
wyjœcie z MENU, bez zapamiêtywania
ustawianie dolnego progu alarmu [V]
ustawianie górnego progu alarmu [V]
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
opóŸnienie w³¹czenia alarmu [sek]
czas powtarzania alarmu [min]
czas trwania alarmu [min]
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
wejœcie do MENU g³ównego

Teraz ka¿de naciœniêcie klawisza
spowoduje przeskok do nastêpnej
pozycji w MENU w kolejnoœci
przedstawionej obok.

Znak         oznacza wejœcie do MENU
które jest opisane dalejg³ównego,

MENU woltomierza umo¿liwia ustawienie progów alarmu napiêcia oraz ustawienie parametrów
czasowych alarmu napiêcia takich jak: opóŸnienie w³¹czenia alarmu, czas trwania i czas powtarzania
alarmu.

Znak         ( w tabeli) oznacza mo¿liwoœæ
liczbowego ustawienia  danej wielkoœci.

Parametry czasowe alarmu, ustawiane w MENU woltomierza, dotycz¹ tylko alarmu napiêcia.
Dla alarmu temperatury, parametry te ustawiamy niezale¿nie w MENU termometru.

USTAWIENIE DOLNEGO PROGU ALARMU NAPIÊCIA na 11,8V

Wejœæ do MENU woltomierza  tak jak opisano wy¿ej.
Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz
P

P

1.
2.
3.

4.

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê "UL"
oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionego progu. Je¿eli chcemy go

zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji progu nale¿y
oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda i  prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.

Naciskaj¹c klawisz zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry. Gdy ustawimy odpowiedni¹, w tym
przypadku  "8",   czekamy 4 sek.  a¿ miernik podœwietli nastêpn¹  cyfrê.
Ustawiamy "1",  czekamy 4 sek. a¿ miernik podœwietli nastêpn¹  cyfrê,
Ustawiamy "1"  i czekamy 4 sek. Miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

nie
:

5.

6.
7. End

Teraz, gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej  11,8V miernik bêdzie to sygnalizowa³  b³yskaniem
diody alarmowej.  Podobnie ustawiamy próg alarmu zbyt wysokiego napiêcia   " " .UH

Uwaga: ULje¿eli próg  " " ustawimy wiêkszy  ni¿ " wówczas  alarm  bêdzie w³¹cza³ siê miêdzy
ustawionymi progami (praca okienkowa).
Alarm napiêcia nie dzia³a w trybie uœpienia.

UH"

VM3F

Je¿eli napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej 11.8V,  to po czasie ustawionym w pozycji
o¿e on zostaæ skasowany przez naciœniêcie klawisza,

lub sam zniknie  wtedy, gdy napiêcie wzroœnie powy¿ej 11.8V.  Je¿eli jednak napiêcie nadal jest za
niskie  i nie wy³¹czymy alarmu klawiszem,  to bêdzie on trwa³ przez czas okreœlony w pozycji

Natomiast je¿eli

" "
(opóŸnienie np. 6 sek.)  alarm w³¹czy siê .  M

" "
(czas trwania  np. 2 min) po czym  wy³¹czy siê.  Je¿eli czas powtarzania  alarmu " "  jest ustawiony
na " " to alarm nie w³¹czy siê ponownie, (chyba ¿e napiêcie wzroœnie powy¿ej 11.8V i ponownie
spadnie poni¿ej 11.8V). czas powtarzania  alarmu " "  ustawimy np. na 10min  to
po tym czasie alarm w³¹czy siê ponownie i bêdzie trwa³ przez czas  " "  (czas trwania).
W³¹czenie i  wy³¹czenie bêdzie powtarza³o siê cyklicznie. Alarm w³¹czy siê równie¿ za 10min. po
wy³¹czeniu go klawiszem.

dEL.

dur
rEP.

t00
rEP.
dur

Przyk³ad dzia³ania alarmu dla spadku napiêcia poni¿ej dolnego progu UL = 11,8V
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USTAWIENIE CZASU OPÓ�NIENIA ALARMU "dEL"  [sek]

OpóŸnienie w³¹czenia alarmu  powoduje ¿e krótkotrwa³e spadki napiêcia s¹ ignorowane i alarm nie
w³¹cza siê.  Fabrycznie opóŸnienie ustawione jest na  6 sek.  Je¿eli  spadek napiêcia trwa d³u¿ej,
wówczas alarm w³¹czy siê. Poni¿ej podano jak zmieniæ czas opóŸnienia na 9sek .

1.
2.
3.

4.

Wejœæ do MENU woltomierza tak jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz
P

P

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " (delay = opóŸnienie)
oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionego czasu np. " " (opóŸnienie 6 sek.)

Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji czasu nale¿y
oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda i  " " podœwietli siê jaœniej.

Naciskaj¹c klawisz zmieniamy czas od 1 sekundy do 25 sekund. D³u¿sze przytrzymanie klawisza
powoduje szybkie zmiany.  Na pozycji " " przewijanie zatrzymuje siê. Nastêpna pozycja:
migaj¹ce   " " oznacza  brak opóŸnienia alarmu (alarm natychmiastowy).

dEL."
t06

nie :
06

5.
t25

OFF
6. 09 EndUstawiamy " "  i czekamy 4 sek. Miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

USTAWIENIE CZASU POWTARZANIA ALARMU "rEP"  [min]

Wejœæ do MENU woltomierza tak jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz
P

P

1.
2.
3.

4.

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " (repetition = powtarzanie)
oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionego czasu np. " " ( 10min.)

Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji czasu nale¿y

rEP."
t10

nie :
oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda i  " " podœwietli siê jaœniej.

Naciskaj¹c klawisz zmieniamy czas od 1 minuty do 42 minut. D³u¿sze przytrzymanie klawisza
powoduje szybkie zmiany.  Na pozycji " " przewijanie zatrzymuje siê. Nastêpna  pozycja:
migaj¹ce " "  oznacza  brak powtarzania alarmu  (alarm jednokrotny).
Po ustawieniu  czasu, czekamy 4 sek. miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

10
5.

t42
OFF

6. End

Czas powtarzania alarmu jest to czas miêdzy kolejnymi powtórzeniami alarmu (inaczej, jest to
czas przerwy miêdzy alarmami). Alarm trwa przez czas " , a potem przerwa przez czas "dur" rEP"

MENU WOLTOMIERZA cd.

USTAWIENIE CZASU TRWANIA ALARMU  "dur"    [min]

Wejœæ do MENU woltomierza tak jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz
P

P

1.
2.
3.

4.

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " (duration = czas trwania)
oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionego czasu np. " " ( 2min.)

Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji czasu nale¿y

dur"
t2.0

nie :
oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda i  " " podœwietli siê jaœniej.

Naciskaj¹c klawisz zmieniamy czas od 0,1 minuty do 25 minut. D³u¿sze przytrzymanie klawisza
powoduje szybkie zmiany.  Pozycja " "  (PErmanent = sta³y)  oznacza alarm ci¹g³y.
Na tej pozycji przewijanie zatrzymuje siê i nale¿y puœciæ klawisz ¿eby zacz¹æ od 0.1 min.
Po ustawieniu  czasu, czekamy 4 sek. miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

2.0
5.

PEr

6. End

VM3F
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VM3F MENU TERMOMETRU   "c"

WEJŒCIE DO MENU TERMOMETRU

Nacisn¹æ   klawisz
Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz (ok. 3 sek), pojawi siê " " , za chwilê  zniknie i b³yœnie dioda.
Puœciæ klawisz, pojawi siê pierwsza pozycja MENU termometru  czyli  " "

1.
2. C
3. OFF

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie z literk¹ " " np.c 20

OFF
on

CL
CH

rEP
dur

OFS

M

- - -

- - -

- - -

- - -

wy³¹czenie alarmu temperatury (na sta³e)
w³¹czenie alarmu
wyjœcie z MENU, bez zapamiêtywania
ustawianie dolnego progu alarmu [ C]
ustawianie górnego progu alarmu [ C]
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
czas powtarzania alarmu [min]
czas trwania alarmu [min]
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
"OFFSET"  korekta wskazania temperatury
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
wejœcie do MENU g³ównego

0

0

Teraz ka¿de naciœniêcie klawisza
spowoduje przeskok do nastêpnej
pozycji w MENU w kolejnoœci
przedstawionej obok.

Znak         oznacza wejœcie do MENU
które jest opisane dalejg³ównego

MENU termometru umo¿liwia ustawienie progów alarmu temperatury, parametrów czasowych alarmu
oraz korektê wskazañ temperatury (OFFSET).

c

Znak         ( w tabeli) oznacza mo¿liwoœæ
liczbowego ustawienia  danej wielkoœci.

USTAWIENIE DOLNEGO PROGU ALARMU TEMPERATURY na -2 C0

Wejœæ do MENU termometru  tak jak opisano wy¿ej.
Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz

P

P

1.
2.

3.

4.

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê "

oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionego progu np. " " (4 )
Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji czasu nale¿y

oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda i  ostatnia cyfra  podœwietli siê jaœniej.

CL"

04
nie :

0C

Naciskaj¹c klawisz zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry. Gdy ustawimy odpowiedni¹, w tym
przypadku  " ",   czekamy 4 sek.  a¿ miernik podœwietli nastêpn¹  cyfrê.
Ustawiamy " ",  czekamy 4 sek. a¿ miernik podœwietli nastêpn¹  cyfrê,
Ustawiamy " "    i czekamy 4 sek. a¿ miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

5.
2

6. 0
7. - End

Teraz, gdy temperatura  spadnie poni¿ej  -2 C miernik bêdzie to sygnalizowa³  b³yskaniem diody
alarmowej.  Podobnie ustawiamy próg alarmu zbyt wysokiej temperatury " " .  Je¿eli chcemy
wy³¹czyæ dzia³anie progu ustawiamy go na wartoœæ, która nigdy nie wyst¹pi przy pomiarach.

0

CH

- 0 1
Progi temperatury ustawiamy z dok³adnoœci¹ 1 C. Na  2 cyfrze z lewej strony mo¿emy ustawiæ
znak " " dla temperatur ujemnych. Cyfry " " lub " " na tym miejscu oznaczaj¹ temperatury dodatnie.

0

Uwaga: CLje¿eli próg  " " ustawimy wiêkszy  ni¿ " wówczas  alarm bêdzie w³¹cza³ siê miêdzy
ustawionymi progami (praca okienkowa).  Mo¿emy np. ustawiæ alarm ¿eby w³¹cza³ siê tylko w
zakresie temperatur od -2 do +2 czyli najbardziej niebezpiecznym zakresie  (mo¿liwoœci wystêpowania
"go³oledzi"  ).

CH"
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KOREKTA WSKAZAÑ  TEMPERATURY

Wejœæ do MENU termometru  tak jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz
P

P

1.
2.
3.

4.

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " "
oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionej korekcji  np.  " "  ( bez korekty).

Je¿eli chcemy jej  zmieniaæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby skorygowaæ wskazania  nale¿y:
oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda. Teraz naciskaj¹c klawisz mo¿emy skorygowaæ

wskazanie

OFS
0.0

nie

maksymalnie  o  +/-  2 C. W naszym wypadku ustawiamy -1.0
Po ustawieniu czekamy 4 sek. a¿ miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

O

5. End

Je¿eli miernik nie wskazuje dok³adnej temperatury, mo¿emy to skorygowaæ przesuwaj¹c wskazanie

(maksymalnie   +/-  2 C z dok³adnoœci¹  0.1 C).  Np. miernik zawy¿a wskazania o 1 C, czyli zamiast

20 C pokazuje 21 C, musimy wtedy odj¹æ 1 C,  czyli OFFSET ustawiæ na -1.0

O O O

O O O

Dla alarmu temperatury mo¿emy ustawiæ czas trwania alarmu
zas powtarzania alarmu

" (duration = czas trwania), oraz
c " (repetition = powtarzanie).  Ustawienia dokonujemy identycznie jak
dla alarmu napiêcia. Nie ma natomiast ustawiania czasu opóŸnienia  alarmu. Alarm dzia³a bez
opóŸnienia.

dur"
rEP."

MENU TERMOMETRU  cd.

USTAWIENIE CZASU TRWANIA ALARMU  "dur"    [min]

Wejœæ do MENU termometru  tak jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz
P

P

1.
2.
3.

4.

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " (duration = czas trwania)
oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionego czasu np. " " ( 2min.)

Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji czasu nale¿y

dur"
t2.0

nie :
oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda i  " " podœwietli siê jaœniej.

Naciskaj¹c klawisz zmieniamy czas od 0,1 minuty do 25 minut. D³u¿sze przytrzymanie klawisza
powoduje szybkie zmiany.  Pozycja " "  (PErmanent = sta³y)  oznacza alarm ci¹g³y.
Na tej pozycji przewijanie zatrzymuje siê i nale¿y puœciæ klawisz ¿eby zacz¹æ od 0.1 min.
Po ustawieniu  czasu, czekamy 4 sek. miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

2.0
5.

PEr

6. End

"OFFSET" KOREKTA WSKAZAÑ  TEMPERATURY

VM3F
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MENU PWM  "P" sterowanie moc¹

WEJŒCIE DO MENU PWM  "P"

WY£¥CZENIE GRZA£EK

Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz
Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz (ok. 3 sek), wyœwietlacz zgaœnie  i b³yœnie dioda.
Puœciæ klawisz, pojawi siê pierwsza pozycja MENU  czyli  " "

1.
2.
3. P-0

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie z literk¹ " " np. " "P P-2

Nacisn¹æ kilkakrotnie  klawisz

Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz (ok. 3 sek), wyœwietlacz zgaœnie  i b³yœnie dioda.
Puœciæ klawisz, pojawi siê pierwsza pozycja MENU  czyli  " "

1.

2.
3. P- 0
4.

a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie z literk¹ " " np. " "
Uwaga: je¿eli pojawi siê tylko " " oznacza to, ¿e PWM jest wy³¹czony przez automatykê.

P P- 4
P -

Poczekaæ 4 sek. a¿ miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.End

Teraz ka¿de naciœniêcie klawisza
spowoduje przeskok do nastêpnej
pozycji w MENU w kolejnoœci
przedstawionej obok.

Po wejœciu do MENU PWM pierwsz¹ pozycj¹ jest " " czyli wy³¹czenie grzania. Pozwala to na
szybkie, bezwarunkowe wy³¹czenie grza³ek. Poniewa¿ pozycja " " zawsze pojawia siê jako
pierwsza, ³atwo mo¿na ustawiæ, bez patrzenia na wyœwietlacz, dowoln¹ moc grzania po prostu licz¹c
naciœniêcia klawisza.

P-0
P-0

poziom mocy -   0%   (PWM)
poziom mocy - 10%
poziom mocy - 20%

poziom mocy - 100%
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
temperatura  automatycznego wy³. PWM

. .
 . 

.

. .
 . 

.

Znak         ( w tabeli) oznacza mo¿liwoœæ
liczbowego ustawienia  danej wielkoœci.

VM3F

P-0
P-1
P-2

P10
- - - -
APc

Podmenu " " w tym MENU, znika po
wy³¹czeniu automatyki  PWM ( OFF w podmenu " ").  Identyczne podmenu " "
jest powtórzone w MENU g³ównym i tam, ustawiaj¹c dowoln¹ temperaturê wy³¹czania PWM ,
w³¹czamy automatykê i przywracamy to podmenu do MENU PWM.

AP
AP AP

c

c c

MENU to umo¿liwia ustawienie poziomu mocy do zasilania grza³ek np. kamizelki ogrzewaj¹cej oraz
temperatury zewnêtrznej, przy której grza³ki zostan¹ automatycznie wy³¹czone. Czyli je¿eli temperatura
w³¹czenia (" " ) jest ustawiona np. na 18C, to powy¿ej tej temperatury grza³ki pozostaj¹ ¹czone.
Na wyœwietlaczu pojawia siê symbol " "  co oznacza,  ¿e temperatura jest powy¿ej w³¹czenia grza³ek.
Poni¿ej 18C grza³ki w³¹cz¹ siê z moc¹ ustawion¹ poprzednio, a wyœwietlacz poka¿e np. " " (50%).

poni¿ej 11,5V grza³ki pozostaj¹ zawsze wy³¹czone (roz³adowany akumulator).

APc wy³
P-

P- 5
UWAGA:

PWM  (pulse-width modulation)  jest to  metoda regulacji mocy dostarczanej do odbiornika , polegaj¹ca
na zmianie szerokoœci impulsu (wype³nienia). Czym impuls pr¹dowy jest szerszy, tym wiêksza moc  jest
dostarczana do odbiornika.

PWM = 20%

PWM = 50%

Sam miernik nie ma silnopr¹dowych elementów mocy  steruj¹cych przep³ywem pr¹du. Jest regulatorem
PWM, który musi wspó³pracowaæ  z w³¹cznikiem  mocy np. PD10.  (PD10 jest to wy³acznik

W przypadku kiedy nie korzystamy z ogrzewania
(lato),   funkcjê  "P" mo¿na wy³¹czyæ z kolejki wyœwietlania (w menu dodatkowym M)

MOSFET,
o pr¹dzie ci¹g³ym do 10A , a chwilowym  do 25A) .

Schemat wyjœcia PWM miernika VM4F Napiêcie na wyjœciu PWM

1k8
7
k5

1k8

+5V
+5V

0VPWM OUT

przewód bez opaski

GND

GND

Processor

1

2



MENU G£ÓWNE   "M"

MENU g³ówne umo¿liwia ustawienie  dodatkowych parametrów pracy miernika np. napiêcia
automatycznego wy³¹czania miernika, w³¹czenie blokady zmian w MENU, przywrócenie ustawieñ
fabrycznych.  Jest oznaczone znakiem            i dostêp do niego (dla u³atwienia) jest z ka¿dego.

WEJŒCIE DO MENU G£ÓWNEGO

Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz (ok. 3 sek), a¿  b³yœnie dioda .
Puœciæ klawisz, pojawi siê pierwsza pozycja danego MENU
Nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz a¿ pojawi siê znak
Puœciæ klawisz i poczekaæ 4 sek. a¿ b³yœnie dioda i pojawi siê pierwsza pozycja MENU czyli " "

1.
2.
3.
4. dA0

dA0
dA1

Ch

APt
APu
AP

- - -

- - -

automatyczna zmiana wskazañ OFF
automatyczna zmiana wskazañ ON
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
indywidualne wy³¹czanie kana³ów pomiaru
wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
czas do aut. wy³¹czenia miernika [sek]
napiêcie aut. wy³¹czenia miernika [V]
temperatura aut. wy³¹czenia PWM [C]

wy³.
w³.

display Auto 0

display Auto 1

channel change

Auto Power time

Auto Power voltage

Auto Pwm celsius

blockade 0

blockade 1

dEFinition

Teraz ka¿de naciœniêcie klawisza
spowoduje przeskok do nastêpnej
pozycji w MENU w kolejnoœci
przedstawionej obok.

Znak         ( w tabeli) oznacza
mo¿liwoœæ liczbowego
ustawienia danej wielkoœci. bL0

bL1
dEF

wy³¹czenie blokady zmian w  MENU
w³¹czenie blokady zmian w   MENU
przywrócenie ustawieñ fabrycznych

AUTOMATYCZNA ZMIANA WSKAZAÑ   "dA0 / dA1 " :

WY£¥CZENIE AUTOMATYKI  ZMIANY WSKAZAÑ

Wejœæ do MENU g³ównego tak  jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ klawisz kilkakrotnie, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "

1.
2. dA0
3.

" "  zniknie z kolejki wyœwietlania.
Poczekaæ 4 sek. a¿ miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.
Pozycja

End
Auto

Mo¿liwoœæ automatycznej zmiany wskazañ mo¿emy usun¹æ ustawiaj¹c
" "Au.

" "  w menu g³ównym.
Wówczas pozycja zniknie z kolejki wyœwietlania, a ustawiony parametr bêdzie wyœwietlany w
sposób ci¹g³y.

dA0

str. 9
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c

Ka¿de naciœniêcie klawisza powoduje zmianê wyœwietlanego parametru w nastêpuj¹cej kolejnoœci:

Ustawienie miernika na pomiar napiêcia lub temperatury bêdzie powodowa³o ci¹g³e wyœwietlanie
danego parametru.  Ustawienie " " powoduje automatyczn¹ zmianê wyœwietlanego parametru co
4 sekundy.

Au.

Au.
automatyczna zmiana wskazañ co 4 sektemperatura

12.8
napiêcie

24c P-2
PWM (moc)



Miernik mo¿e wyœwietlaæ 3 wielkoœci (parametry) z 3 kana³ów pomiaru:
. Napiêcie - " "
. Temperaturê " "
. Moc zasilania grza³ki " "

Je¿eli chcemy ¿eby miernik wyœwietla³ tylko napiêcie i temperaturê, wówczas kana³ " "
mo¿emy usun¹æ. Za wy³¹czanie kana³ów  odpowiada pozycja

" " , które odpowiadaj¹ za wyœwietlanie  mocy, temperatury i
napiêcia. Je¿eli któryœ z kana³ów zosta³ wy³¹czony, wówczas zamiast litery œwieci siê kreska
np. " "  co oznacza, ¿e wy³¹czono wyœwietlanie poziomu mocy.

1 U
2 C
3 P-

P-

PCU

_CU

" "  w menu g³ównym.  Na trzech
cyfrach  wyœwietlaj¹ siê litery:

Ch

INDYWIDUALNE WY£¥CZENIE KANA£ÓW POMIARU  "Ch" :

MENU G£ÓWNE   "M"   cd.

WY£¥CZENIE  WYŒWIETLANIA MOCY "P"

Wejœæ do MENU g³ównego tak  jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ klawisz kilkakrotnie, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "  (channel)

Nacisn¹æ klawisz.  Litera

1.
2. Ch
3.
4.
5.
6.

Poczekaæ 4 sek. a¿ miernik wyœwietli " "
Poczekaæ 4 sek. - miernik mocniej podœwietli literê z lewej strony czyli " "

" " zmieni siê na  " " co oznacza wy³¹czenie kana³u mocy.
Poczekaæ  a¿ miernik  wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

PCU
P

P -
End

Przywrócenie wyœwietlania kana³u mocy odbywa siê identycznie, z tym,  ¿e naciœniêcie klawisza,
przy podœwietlonej pierwszej literze (kreska) przywróci literê   " "

Wy³¹czenie kana³u powoduje ¿e alarmy tego kana³u nie dzia³aj¹.

P

Uwaga:

Po wy³¹czeniu silnika, gdy napiêcie na akumulatorze przestaje siê zmieniaæ, miernik przejdzie w stan
uœpienia. Czas po którym miernik usypia siê mo¿na ustawiæ  od 1 sek do 99 sek.
Fabrycznie  funkcja usypiania  jest wy³¹czona (pozycja " OFF ").
Miernik najlepiej pod³¹czyæ za stacyjk¹, wówczas bêdzie siê wy³¹cza³ po wyjêciu kluczyka, ale czasami
jest to k³opot i ³atwiej miernik pod³¹czyæ bezpoœrednio do akumulatora.  W uœpieniu pobór pr¹du spada
do ok. 0,3mA.  Po w³¹czeniu silnika  akumulator jest ³adowany co jest wykrywane przez miernik i
powoduje jego w³¹czenie.  Dla napiêcia powy¿ej 13,0V (ustawienie fabryczne)  funkcja automatyki jest
wy³¹czana co oznacza ¿e miernik jest stale w³¹czony.  Napiêcie wy³¹czania automatyki  mo¿na
zmieniæ - Miernik mo¿e byæ zasilany napiêciem sta³ym o wartoœci od 5,5V do 29V. Pobór pr¹du
zale¿y od: napiêcia zasilania (czym wy¿sze, tym mniejszy pr¹d) , jasnoœci wyœwietlaczy, wyœwietlanych
cyfr (1 pobiera mniej pr¹du ni¿ 8) oraz , w mniejszym stopniu, od koloru wyœwietlacza.
Dla akumulatora 12V typowy pobór pr¹du mieœci siê w zakresie od 10mA do 30mA.
Gdy miernik jest w uœpieniu, naciœniêcie klawisza "budzi go" na czas okreœlony w  " ".

" " .APu

APt

CZAS DO AUTOMATYCZNEGO  WY£¥CZENIA MIERNIKA (uœpienia)   "APt" :

USTAWIENIE  CZASU DO WY£¥CZENIA MIERNIKA NA 30 sek.

Wejœæ do MENU g³ównego tak  jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ klawisz kilkakrotnie, a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê  " "  (Auto Power time)
P

P

1.
2. APt
3.

4.

oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionego czasu np. " " (wy³¹czono.)
Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji czasu nale¿y

oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda i  " " podœwietli siê jaœniej.
Naciskaj¹c klawisz zmieniamy czas od 1 sekundy do 99 sekund. D³u¿sze przytrzymanie klawisza
powoduje szybkie zmiany.  Na pozycji " " przewijanie zatrzymuje siê. Nastêpna pozycja:
" " oznacza  wy³¹czenie automatyki - miernik jest stale w³¹czony.

OFF
nie :

OFF
5.

t99
OFF

6. 30 EndUstawiamy " "  i czekamy 4 sek. Miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.
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MENU G£ÓWNE   "M"   cd.

W czasie jednostajnej jazdy, gdy akumulator jest na³adowany, jego napiêcie równie¿ mo¿e nie zmieniaæ
siê przez d³ugi czas.  Mog³o by to powodowaæ przechodzenie miernika w stan uœpienia.  Dlatego,
powy¿ej pewnego napiêcia ( fabrycznie 13,0V), miernik nie bêdzie siê usypia³.
Po wy³¹czeniu silnika napiêcie dla typowego  akumulatora spada do ok. 12,5V - 12,8V co powoduje ¿e
mo¿e dzia³aæ automatyka wy³¹czania. Gdyby okaza³o siê jednak ¿e miernik nie przechodzi w stan
uœpienia poniewa¿ napiêcie akumulatora pozostaje wy¿sze (np. 13,2V), wówczas mo¿emy zmieniæ próg
dzia³ania automatyki ustawiaj¹c go np. na 13.3V

MENU to umo¿liwia ustawienie wartoœci temperatury zewnêtrznej, przy której grza³ki,  zasilane przez
sterownik PWM, zostan¹  automatycznie wy³¹czone. Czyli je¿eli temperatura  w³¹czenia (" " ) jest
ustawiona np. na 18C, to powy¿ej tej temperatury grza³ki pozostaj¹ ¹czone.
Na wyœwietlaczu pojawia siê symbol " "  co oznacza,  ¿e temperatura jest powy¿ej w³¹czenia grza³ek.
Poni¿ej 18C grza³ki w³¹cz¹ siê z moc¹ ustawion¹ poprzednio, a wyœwietlacz poka¿e np. " " (50%).

W³¹czenie grza³ek jest mo¿liwe gdy napiêcie akumulatora przekroczy  13V0.
Natomiast wy³¹czenie  nast¹pi poni¿ej 12,5V (histereza). Poni¿ej tego napiêcia grza³ki pozostaj¹
zawsze wy³¹czone (roz³adowany akumulator  ? ).

AP
wy³

P-
P- 5

UWAGA:

NAPIÊCIE AUTOMATYCZNEGO WY£¥CZANIA MIERNIKA "APu "

TEMPERATURA AUTOMATYCZNEGO WY£¥CZANIA PWM     "AP "

USTAWIENIE  NAPIÊCIA WY£¥CZENIA MIERNIKA NA 13,3V

USTAWIENIE  TEMPERATURY WY£¥CZENIA PWM  NA 18 C

WY£¥CZENIE  NA STA£E  FUNKCJI AUTOMATYKI:
1. Ustawiæ

. Ustawiæ
"APt" "OFF"
"APu"

na lub
2 ponizej napiêcia pracy miernika np. na 2V

Uwaga: w MENU  " "   znajduje siê pozycja " OFF " która wy³¹cza dzia³anie automatyki.
Wówczas znika równie¿ mo¿liwoœæ edycji temperatury w menu PWM.  Dostêp do edycji pozostaje
przez MENU g³ówne. Po ustawieniu dowolnej temperatury, wraca MENU  " " do MENU PWM-a.

AP

AP

Wejœæ do MENU g³ównego tak  jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ klawisz kilkakrotnie, a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê  " "  (Auto Power voltage)
P

P

1.
2. APu
3.

4.

oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionej wartoœci  np. " " (13V.)
Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji napiêcia nale¿y

13.0
nie :

oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda a prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Naciskaj¹c klawisz zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry. Gdy ustawimy odpowiedni¹, w tym
przypadku  "3",   czekamy 4 sek.  a¿ miernik podœwietli nastêpn¹  cyfrê.
"3"  jest ju¿ ustawione,  czekamy 4 sek. a¿ miernik podœwietli nastêpn¹  cyfrê,
"1"  jest równie¿ ustawione,  czekamy 4 sek.

Miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

5.

6.
7.

End

Wejœæ do MENU g³ównego tak  jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ klawisz kilkakrotnie, a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê  " "

P

P

1.
2. AP

3.

4.

oczekaæ 4 sek.  wyœwietli siê podgl¹d aktualnie ustawionej wartoœci  np. " " (29 C.)
Je¿eli chcemy go  zmieniæ  nale¿y nacisn¹æ klawisz.  ¯eby wejœæ do edycji napiêcia nale¿y

29
nie :

O

oczekaæ nastêpne 4 sek.  a¿ b³yœnie dioda a prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Naciskaj¹c klawisz zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry. Gdy ustawimy odpowiedni¹, w tym
przypadku  "8",   czekamy 4 sek.  a¿ miernik podœwietli nastêpn¹  cyfrê.
Ustawiamy  "1"  i  czekamy 4 sek. a¿ miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.

5.

6. End

VM3F
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Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e po wielu zmianach w MENU nie pamiêtamy co zosta³o zmienione i na jak¹ wartoœæ.
Równie¿ gdy stwierdzimy, ¿e miernik nie dzia³a tak jak tego oczekujemy,  przywrócenie go do stanu
pocz¹tkowego mo¿e okazaæ siê pomocne.  Mo¿na oczywiœcie podejrzeæ ustawienia, ale mo¿e  trwaæ
to d³u¿ej ni¿  powrót do ustawieñ fabrycznych.  Wartoœci ustawieñ   s¹ podane w instrukcji i ³atwo
wówczas zweryfikowaæ prawid³owoœæ dzia³ania.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEÑ FABRYCZNYCH    " dEF " :

PRZYWRÓCENIE USTAWIEÑ FABRYCZNYCH

Wejœæ do MENU g³ównego tak jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ klawisz kilkakrotnie, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "  (definition)
P

1.
2. dEF
3. oczekaæ  4 sek.  na wyœwietlaczu pojawi siê np.   " "

je¿eli nie chcemy przywracaæ ustawieñ - wystarczy poczekaæ 4 sek. miernik wyœwietli " "

" "

YES
End

End
4. i trzymaæ¯eby przywróciæ ustawienia fabryczne nacisn¹æ klawisz ok. 5 sek. a¿ na wyœwietlaczu

pojawi siê

MENU G£ÓWNE   "M"   cd.

Zastosowane zabezpieczenia
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W czasie gdy miernik jest w uœpieniu, naciœniêcie klawisza powoduje jego "obudzenie". Mo¿emy
wówczas podejrzeæ np. napiêcie akumulatora lub godzinê. Ale mo¿emy równie¿ dokonaæ  zmian
w  MENU miernika.   ¯eby zablokowaæ  mo¿liwoœæ dokonania zmian przez osoby niepowo³ane, np. w
czasie  postoju, mo¿emy zablokowaæ MENU przez ustawienie  " " w MENU  g³ównym.
Po w³¹czeniu silnika, miernik "obudzi siê" i skasuje blokadê na czas pracy. Po ponownym uœpieniu,
blokada pojawia siê ponownie. ¯eby ca³kowicie skasowaæ blokadê, po obudzeniu miernika,
nale¿y ustawiæ " " . Obudzenie miernika nast¹pi  przy napiêciu wy¿szym ni¿    " "
np. w czasie pracy silnika.
Po obudzeniu miernika przyciskiem, próba wejœcia do MENU przy ustawionej opcji blokady, spowoduje
wyœwietlanie komunikatu " " .

bL1

bL0 APu

no

BLOKADA MO¯LIWOŒCI  DOKONYWANIA ZMIAN W MENU MIERNIKA " bL1 " :

ZABLOKOWANIE ZMIAN W MENU.

Wejœæ do MENU g³ównego tak  jak opisano poprzednio.
Nacisn¹æ klawisz kilkakrotnie, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "

1.
2. bL1
3. EndPo 4 sek. miernik wyœwietli   " " i wyjdzie z trybu programowania.

1. W mierniku zastosowano zabezpieczenia elektryczne  na przewodach wyjœciowych, które czyni¹ go
niewra¿liwym na chwilowe,  pomylenie przewodów w czasie monta¿u.

2

3

.  P³ytki miernika s¹  zalane mas¹ izoluj¹ca która chroni je od wilgoci i poprawia izolacjê elektryczn¹.
Dodatkowo, obudowa jest równie¿ uszczelniona silikonem.  Na spodzie obudowy s¹ wywiercone 2
ma³e otwory (1,5mm) s³u¿¹ce do odprowadzenia wody która mimo wszystko mo¿e siê dostawaæ do
wnêtrza obudowy.  Je¿eli nie  u¿ywamy woltomierza w czasie deszczu, otwory te mo¿na zakleiæ np.
taœm¹ klej¹c¹ (mo¿e byæ "oddychaj¹cy" plaster medyczny).  W przypadku czêstej jazdy w deszczu
nale¿y sprawdziæ czy w obudowie nie gromadzi siê woda, je¿eli tak to otwory te nale¿y zostawiæ
otwarte.

. Ca³a obudowa, a zw³aszcza pleksa, jest pokryta past¹ woskow¹ (tak¹ jak do konserwacji nadwozi
samochodowych) która podnosi odpornoœæ obudowy na zarysowania i warunki atmosferyczne.



POD£¥CZENIE   ELEKTRYCZNE MIERNIKA
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(czerwono / czarny) . Jeden z przewodów tego kabla, oznaczony
wyraŸnym, czerwonym paskiem, nale¿y pod³¹czyæ do "+" instalacji, a ten bez oznaczenia do masy "-" .
Miernik pod³¹czamy na sta³e do napiêcia np. przy bezpiecznikach . Wówczas musi byæ aktywna funkcja
automatycznego wy³¹czania miernika (APo) i miernik bêdzie przechodzi³ w stan uœpienia po wy³¹czeniu
silnika. Je¿eli miernik ma byæ ca³kowicie od³¹czany od napiêcia akumulatora, wówczas pod³¹czenia nale¿y
dokonaæ za stacyjk¹, ale nie bêdzie dzia³a³ wtedy zegar (zegar nie ma podtrzymania). 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 na tych przewodach.
Nale¿y wówczas poszukaæ innego miejsca pod³¹czenia. Najdok³adniejszy pomiar jest bezpoœrednio na
klemach akumulatora.

Kabel zasilania i pomiaru napiêcia

Schemat pod³¹czenia miernika do instalacji elektrycznej.
regulatora mocy nie ma w komplecie.UWAGA:

VM3F

niebieska
opaska

wyraŸny,
czerwony pasek

przycisk
testowy

CZUJNIK TEMPERATURY
1m

1m 1,5m

D=3

30

D
=

6ZASILANIE

PRZYCISK

+12V

Regulator mocy

regulator mocy (nie ma w komplecie)

PD10
+

+

+

IN OUT +
J2

PD10

1

1

PWM
1m 3

3

4

4

2

2 Kabel do przycisku (niebieska opaska): do koñcówek kabla nale¿y pod³¹czyæ dowolny przycisk
monostabilny (chwilowy). Nie ma znaczenia +/- , ale przewodów nie wolno pod³¹czyæ do masy ani do
innych przewodów (w komplecie jest przycisk PBS33)

Kabel do regulatora mocy PWM (bez opaski): sam miernik nie ma silnopr¹dowych elementów mocy
steruj¹cych przep³ywem pr¹du np. do kamizelki ogrzewaj¹cej. Jest regulatorem PWM, który wspó³pracuje
z regulatorem mocy np. PD10. Przewód oznaczony czerwonym paskiem (+) nale¿y pod³¹czyæ do wejœcia
"+" regulatora mocy, a kabel bez oznaczenia (masa) do "-". W przypadku kiedy nie korzystamy ze tej funkcji
kabel mo¿na skróciæ i zaizolowaæ, a funkcjê "P" wy³¹czyæ z kolejki wyœwietlania.

Kabel z czujnikiem temperatury:

Uwaga !

na koñcu kabla jest zamocowany precyzyjny, elektroniczny czujnik
temperatury. Czujnik ma wykonany otwór D=3mm, który u³atwia przymocowanie go do "nadwozia". Miejsce
zamocowania powinno byæ tak wybrane, ¿eby czujnik nie nagrzewa³ siê od S³oñca, mia³ zapewniony
przep³yw powietrza, a zarazem nie by³ nara¿ony na b³oto chlapi¹ce spod ko³a. czujnik nie
powinien byæ przykrêcony metalow¹ czêœci¹ bezpoœrednio 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. Ta uwaga dotyczy wszystkich przewodów.

Z obudowy woltomierza  wyprowadzone s¹  4  kable. Ka¿dy kabel sk³ada siê z 2 izolowanych od siebie
elektrycznie,  ale po³¹czonych ze  sob¹ mechanicznie  przewodów.



Na spodniej stronie obudowy znajduj¹ siê 4 (lub 2)nierdzewne œruby. Dwie z nich zag³êbione w
obudowê s³u¿¹ do mocowania p³ytki woltomierza i nie nale¿y ich ruszaæ. Dwie pozosta³e (M3),
wystaj¹ce ponad obudowê, nale¿y wykrêciæ i za ich pomoc¹ przymocowaæ woltomierz do
odpowiedniej podstawki - wysiêgnika. Podstawkê nale¿y wykonaæ samodzielnie np. z mosiê¿nej
blachy 1.5mm i przykrêciæ j¹ do obudowy woltomierza przez podk³adkê gumow¹, która
jednoczeœnie uszczelnia otwory i zapobiega odkrêcaniu siê œrub. Dla pewnoœci mo¿na gwint
dodatkowo zabezpieczyæ przed odkrêcaniem za pomoc¹ kropli lakieru. (Podk³adki gumowej nie
ma w komplecie). Podstawka powinna byæ usztywniona, ¿eby nie wpada³a w drgania.

Przekrój woltomierza z zaznaczonym
po³o¿eniem  otworów mocuj¹cych

Rysunek obudowy woltomierza
"od spodu"

P
R

Z
Ó

D

2 otwory M3 do mocowania

2 œruby M2,5 zag³êbione w obudowê

W niektórych obudowach tych œrub nie ma.
2 otwory 1,5mm

20 20

4
0

.0

UWAGA 1. Otwory mocuj¹ce maj¹ ograniczon¹ g³êbokoœæ. Nie nale¿y stosowaæ œrub
d³u¿szych ni¿ do³¹czone z woltomierzem (M3x5mm, z ³bem walcowym).

UWAGA 2

UWAGA 3

UWAGA 4

. uszczelniæ bardzo starannie

. zamocowaæ tak, aby nie drga³y

.

Otwory mocuj¹ce nale¿y . W czasie jazdy ciœnienie
powietrza wt³acza wodê do miernika nawet przez najmniejsz¹ szczelinê. Œruby M3 mo¿na
dodatkowo okrêciæ hydrauliczn¹ taœm¹ teflonow¹, aby uszczelniæ gwint.

Przewody nale¿y koniecznie i nie by³o mo¿liwoœci
przypadkowego zerwania  ich np. przy wywróceniu motocykla.

Praktyka pokazuje, ¿e czêsto otwory pod œruby mocuj¹ce zostaj¹ Ÿle uszczelnione
i woda dostaje siê do wnêtrza obudowy. Dlatego na spodzie obudowy s¹ wywiercone 2 ma³e
otwory (1,5mm) s³u¿¹ce do odprowadzenia wody. Je¿eli nie  u¿ywamy woltomierza w czasie
deszczu, otwory te mo¿na zakleiæ np.  taœm¹ klej¹c¹ (mo¿e byæ "oddychaj¹cy" plaster
medyczny). W przypadku czêstej jazdy w deszczu nale¿y sprawdziæ czy w obudowie nie
gromadzi siê  woda, je¿eli tak otwory te nale¿y zostawiæ otwarte.

MONTA¯ MECHANICZNY
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Przycisk PBS33

www.voltcare.plProdukt powsta³ przy wspó³pracy z Firm¹

Firma zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzania zmian w trakcie produkcji.
informacje o woltomierzu mo¿na znaleŸæ na stronie internetowejAktualne www.jsel.pl
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