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Zastosowanie:

Woltomierz VS2Ca
"samochodowy z alarmem"
obudowa z tworzywa .

Wersja 2013
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W³aœciwoœci:

_
+

l Kontrola napiêcia w samochodach z instalacj¹ 12V / 24V
l Sta³a kontrola napiêcia akumulatorów ¿elowych.
l Powiadamianie o spadku lub wzroœcie napiêcia
akumulatora do zaprogramowanych poziomów.
l Przenoœny woltomierz do kontroli napiêcia akumulatorów.

+
przewód z czerwonym paskiem

l Pomiar napiêcia sta³ego od 6.8V do 37V.
l Programowany alarm zbyt niskiego i zbyt wysokiego napiêcia
akumulatora (sygna³ akustyczny + optyczny).
l Progi alarmu ustawiane w zakresie 0V do 39V co 0,1V.
l 3 - stopniowa regulacja jasnoœci wyœwietlaczy + wygaszenie
l Regulacja g³oœnoœci sygna³u akustycznego.
l Bardzo prosty sposób programowania i regulacji miernika
jednym przyciskiem.
l Tylko dwa przewody do pod³¹czenia ( + / - )
l Nie wymaga baterii zasilaj¹cej.
l Odporny na omy³kowe, odwrotne pod³¹czenie.
l Przeznaczony do pracy ci¹g³ej..

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy:
Pr¹d pobierany:
Iloœæ odczytów / sek:
Dok³adnoœæ:
Sposób pomiaru:
Wyœwietlacz:
Kolor wyœwietlacza:
Wymiary obudowy:
Ustawienia fabryczne:

6V8 - 37V (napiêcie zasilania = napiêcie mierzone)
od 6mA do 45mA (zale¿y od napiêcia zasilania i jasnoœci LED)
2 / sek.
+/- 0.5% +/- 1 cyfra
pomiar uœrednionego napiêcia DC
3 cyfry LED 10mm
czerwony, zielony lub niebieski.
63 szer. x 29 wys. x 67mm.
alarm on; UL=12V; UH=15V; B2; SLO; SHo; -3-;

Opis: 3-cyfrowy woltomierz napiêcia sta³ego zaprojektowany
specjalnie do pomiaru i kontroli napiêcia akumulatorów 12V i
24V samochodowych lub ¿elowych. Miernik posiada
sygnalizator akustyczny który informuje o spadku napiêcia
akumulatora poni¿ej ustawionego dolnego progu lub o wzroœcie
napiêcia powy¿ej górnego progu alarmu. Progi alarmu s¹
ustawiane niezale¿nie w zakresie 0V - 39V. Programowanie i
regulacja odbywa siê jednym przyciskiem, w prosty, intuicyjny
sposób. Miernik ma tylko dwa wyprowadzenia co u³atwia
pod³¹czenie do instalacji. Mo¿e byæ stosowany równie¿ w
zasilaczach lub prostownikach do ³adowania akumulatorów.
Woltomierz zamkniêto w estetycznej, metalowej obudowie
pomalowanej czarnym lakierem proszkowym.
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Ty p o w a z a l e ¿ n o œ æ p r ¹ d u p o b i e r a n e g o
przez miernik w funkcji napiêcia mierzonego, dla
ró¿nych jasnoœci.

Miernik , mo¿na zamocowaæ za pomoc¹ taœmy dwustronnie klej¹cej lub wykonaæ odpowiedni uchwyt.
Do wyboru s¹ 4 kolory wyœwietlaczy LED. Jesteœmy producentem tego miernika, jest uruchomiony,
skalibrowany i objêty pe³n¹, 24 - miesiêczn¹, gwarancj¹.
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Regulacja jasnoœci: Miernik ma 3 poziomy jasnoœci œwiecenia wyœwietlacza + wygaszenie. Ka¿de krótkie
(poni¿ej 2sek.) naciœniêcie klawisza powoduje zmniejszenie jasnoœci w cyklu zamkniêtym tzn. ¿e naciœniêcie
klawisza przy wygaszeniu spowoduje powrót do jasnoœci maksymalnej. Miernik zapamiêtuje ustawion¹
jasnoœæ i po wy³¹czeniu zasilania do niej powraca. Zmniejszenie jasnoœci powoduje równie¿ zmniejszenie
poboru pr¹du. Dla wskazania 12V s¹ to nastêpuj¹ce wartoœci: 29mA / 16mA / 6,5mA / 5.5mA.
Gdy miernik jest w trybie wygaszenia to jednokrotne naciœniêcie klawisza spowoduje wyœwietlenie wartoœci
napiêcia na ok. 2 sek i powrót do stanu wygaszenia. Dwukrotne naciœniêcie przywraca œwiecenie ci¹g³e.
Pod³¹czenie woltomierza akumulatora 12V (24V)
Pod³¹czenia do instalacji samochodu nale¿y
najlepiej dokonaæ za stacyjk¹, ¿eby woltomierz
wy³¹cza³ siê po wyjêciu kluczyka. Mo¿emy równie¿
wykorzystaæ gniazdo zapalniczki. Nale¿y pamiêtaæ ¿e
woltomierz pobiera kilkadziesi¹t mA pr¹du i
roz³adowuje akumulator. Przyk³adowo, roz³adowanie
akumulatora 45Ah do po³owy nast¹pi po ok. 31
dniach dla pe³nej jasnoœci LED i po 4 miesi¹cach dla
minimalnej jasnoœci. Czasami pomiar z gniazda

+
Akumulator
12V (24V)

-

W³¹cznik zap³onu
(stacyjka)
Masa samochodu

GND

powy¿ej 2 sek. powoduje wejœcie w tryb programowania
sygnalizowane wyœwietleniem "Pro". Teraz ka¿de
naciœniêcie klawisza spowoduje przeskok do nastêpnej
wartoœci w MENU w kolejnoœci przedstawionej obok.

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.
Je¿eli ustawimy miernik na pozycji "- - - "
i poczekamy 4 sek. to ¿adne zmiany
nie zostan¹ zapamiêtane.
Przyk³ad: ustawiæ alarm ¿eby sygnalizowa³ spadek
napiêcia poni¿ej 22,0V i wzrost napiêcia powy¿ej 29,0V

-

+
Przewód z czerwonym paskiem

zapalniczki nie jest wiarygodny. Dzieje siê tak wtedy gdy tymi samymi
przewodami gniazda zapalniczki p³ynie spory pr¹d do innych odbiorników.
Najdok³adniejszy pomiar jest bezpoœrednio na klemach akumulatora.

Programowanie : Przytrzymanie wciœniêtego klawisza

+

Instalacja
elektryczna
samochodu

VS2C

OFF - wy³¹czenie alarmu
on - w³¹czenie alarmu
--- - wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
UL - ustawianie dolnego progu alarmu
UH - ustawianie górnego progu alarmu
--- - wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
SLO - opóŸnienie w³¹czenia alarmu
FAS - alarm bez opóŸnienia
--- - wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
SHo - alarm krótki trwa 2min.
PEr - alarm d³ugi ( trwa do wy³¹czenia)
--- - wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
B0 - wy³¹czenie buzera (sygnalizatora)
B1 - g³oœnoœæ sygnalizatora ma³a
B2 - g³oœnoœæ sygnalizatora œrednia
B3 - g³oœnoœæ sygnalizatora wiêksza
--- - wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania
BE0 - wy³¹czenie sygna³u klawisza
BE1 - w³¹czenie sygna³u klawisza

1. przytrzymaæ klawisz powy¿ej 2 sekund
2. gdy na wyœwietlaczu pojawi siê "Pro" puœciæ klawisz, po czym nacisn¹æ kilkakrotnie klawisz a¿
pojawi siê "UH" (wejœcie do menu ustawiania górnego próg alarmu napiêcia)
3. poczekaæ 4 sek. miernik wyœwietli aktualny próg przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
4. naciskaj¹c klawisz zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry. Gdy ustawimy odpowiedni¹, czekamy 4 sek.
a¿ miernik podœwietli nastêpn¹ cyfrê itd. Po ustawieniu ostatniej cyfry miernik wyœwietli "End" i wyjdzie
z trybu programowania. Górny próg ustawiamy najpierw poniewa¿ musi mieæ on wy¿sz¹ wartoœæ ni¿
próg dolny. W identyczny sposób ustawiamy próg dolny "UL" na 22,0 . Teraz, gdy napiêcie akumulatora
spadnie poni¿ej 22,0V miernik bêdzie to sygnalizowa³ przerywanymi sygna³ami a¿ wy³¹czymy alarm
(opcja "PEr") lub 2 minuty (opcja "SHo") i wy³¹czy sygnalizacjê. ¯eby j¹ w³¹czyæ ponownie, nale¿y
wejœæ do MENU, ustawiæ "on" i poczekaæ na zapamiêtanie. Równie¿ od³¹czenie zasilania i powtórne
w³¹czenie uaktywni alarm jak równie¿ usuniêcie przyczyny alarmu, czyli zwiêkszenie napiêcia do wartoœci
powy¿ej progu uaktywni alarm.
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USTAWIENIA FABRYCZNE VS2C:
Alarm w³¹czony:
Dolny próg alarmu :
Górny próg alarmu :
OpóŸnienie alarmu:
Alarm krótki:
G³oœnoœæ sygnalizatora:
Sygna³ klawisza:
Poziom jasnoœci wyœwietlaczy:

"on" = alarm w³¹czony
"UL" = 12.0 V
"UH" = 15.0 V
"SLO" = w³¹czone (6 sek.)
"SHo" = (2 min.)
"B2" = œrednia
"BE1" = w³¹czony
"- 3 -" = maksymalny

W trakcie poruszania siê po MENU zauwa¿ymy ¿e niektóre opcje s¹ podœwietlone jaœniej, inne ciemniej.
Jaœniejsze podœwietlenie oznacza opcjê aktualnie aktywn¹.
W³¹czenie alarmu: wybraæ w MENU "on" - ustawienie to zostaje zapamiêtane.
Wy³¹czanie alarmu : Alarm wy³¹cza siê na 3 sposoby:
1. Wybraæ w MENU pozycjê "OFF" i poczekaæ na zapamiêtanie. Ustawiony próg alarmu pozostaje
oczywiœcie w pamiêci ale alarm jest nieaktywny. Alarm bêdzie nieaktywny równie¿ po powtórnym
w³¹czeniu zasilania. ¯eby w³¹czyæ go ponownie nale¿y w MENU wybraæ "on".
2. W czasie trwania alarmu, naciœniêcie klawisza spowoduje jego wy³¹czenie. ¯eby alarm uaktywniæ
nale¿y z MENU wybraæ "on" lub wy³¹czyæ i powtórnie w³¹czyæ zasilanie.
3. Je¿eli ustawiona jest opcja "SHo" (alarm krótki) alarm wy³¹czy siê sam po ok. 2 minutach. ¯eby alarm
uaktywniæ ponownie nale¿y z MENU wybraæ "on" lub wy³¹czyæ i powtórnie w³¹czyæ zasilanie.
4. Je¿eli w czasie trwania alarmu, napiêcie wróci do wartoœci powy¿ej progu, to wy³¹czy siê sygna³
dŸwiêkowy ale alarm bêdzie nadal aktywny i przy nastêpnym spadku napiêcia w³¹czy sygnalizacjê.
Dzieje siê tak np. w czasie rozruchu silnika kiedy na krótko napiêcie akumulatora spada poni¿ej progu
w³¹czenia alarmu.
OpóŸnienie w³¹czenia sygna³u dŸwiêkowego "SLO":
Funkcja ta powoduje ¿e krótkotrwa³e spadki napiêcia s¹ ignorowane i sygna³ dŸwiêkowy nie w³¹cza siê.
W³¹czenie tej funkcji nastêpuje przez wybranie w MENU pozycji "SLO", wy³¹czenie - wybranie pozycji
"FAS" .OpóŸnienie wynosi 6 sek.
Miernik o identycznych funkcjach jak VS2C mo¿e wystêpowaæ z wyœwietlaczami o ró¿nej wysokoœci i
kolorze oraz w obudowie, lub bez obudowy. Poni¿ej zestawienie mo¿liwoœci.
Przyk³adowa nazwa miernika

obudowa / symbol
A

Miernik bez obudowy.

VT1C/AL/14R
B

C

L10A

VT1C/AL/10B/L10B
L10B

A
B

C
L14A

VS2C/R

wysokoœæ cyfr LED

10mm
14mm
20mm

BO

VT1C/AL/10G/L10A

VT1C/AL/14R/L14A

uwagi

wymiary
AxBxC
18 x 47x 51
23 x 59x 50
28 x 76x 51

Zestaw monta¿owy L10A.
Monta¿ w obudowie urz¹dzenia.
P³ytka z elementami na dole.

10mm
R, G, B, Y

18 x 47x 51

Zestaw monta¿owy L10B.
Monta¿ w obudowie urz¹dzenia
P³ytka z elementami na górze.

10mm
R, G, B, Y

18 x 47x 51

Zestaw monta¿owy L14A .
monta¿ w obudowie urz¹dzenia
lub na desce rozdzielczej

14mm
R, G

obudowa z tworzywa
sztucznego, Z-67

10mm
R, G, B

29 x 63x 67
AxBxC

10mm
R, G, B, Y

21 x 50x 62

14mm
R

36 x 72x 72

23 x 59x 53
AxBxC

Z-67

obudowa metalowa 2M
produkcji JS Elektronik

VS2M/R
2M

obudowa tablicowa KM-61
z tworzywa sztucznego,

VT1C/AL/14R/KM-61
KM-61

Kolory wyœwietlaczy LED: R - czerwony, G - zielony, B - niebieski, Y - ¿ó³ty
Wykonanie typowe
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wymiary
bez podstawki

