
Zakres pomiarowy :

Pr¹d pobierany dla LED zielonych:

Pr¹d pobierany dla LED czerwonych:

Iloœæ odczytów / sek:

Rozdzielczoœæ pomiaru:

Max. niedok³adnoœæ pomiaru napiêcia:

Sposób pomiaru:

3,5V- 34V DC (napiêcie zasilania = napiêcie mierzone)

2mA - 10mA

3mA - 26mA

2 odczyty / sek.

0.1V

+/- 1%   +/- 1 cyfra

pomiar uœrednionego napiêcia DC

(zale¿y od jasnoœci i napiêcia zasilania)

(15mA dla 12V, max 26mA dla 4.8V)

DANE TECHNICZNE:
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VS10 WOLTOMIERZ  samochodowy  z ALARMEM

+

przewód z czerwonym paskiem+

ZASTOSOWANIE:
l

l

l

Kontrola napiêcia akumulatorów od 3,5V do  34V
Powiadamianie sygna³em akustycznym o spadku lub
wzroœcie napiêcia  akumulatora do  zaprogramowanych
poziomów.
Przenoœny woltomierz do kontroli napiêcia DC od 3,5V do 34V

W£AŒCIWOŒCI:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pomiar napiêcia sta³ego od 3,5V do 34V.
Programowany alarm zbyt niskiego i zbyt wysokiego
napiêcia  akumulatora   (sygna³ akustyczny + optyczny).
Progi alarmu  ustawiane w ca³ym zakresie   co 0,1V.
Rêczna lub automatyczna regulacja jasnoœci wyœwietlaczy.
Funkcja zatrzymywania minimalnego napiêcia.
Prosty sposób programowania i regulacji miernika -
jednym  przyciskiem.
Tylko dwa przewody do pod³¹czenia ( + / - )
Nie wymaga baterii zasilaj¹cej.
Odporny na omy³kowe, odwrotne pod³¹czenie.
Bardzo ma³y pobór pr¹du od 2 do 4mA dla 12V i
dla zielonego wyœwietlacza.
Ma³e wymiary:  50mm x 20mm x 13mm
Przeznaczony do pracy ci¹g³ej.

Wyœwietlacz:

Dostêpne kolory wyœwietlacza:

Wymiary woltomierza:

Rozstaw otworów na tylnej œciance:

D³ugoœæ przewodu:

Waga:

3 cyfry LED 10mm

zielony, czerwony, niebieski i bia³y

50 szer. x 20 wys. x 13mm.

4 otwory D=2,5mm,   18mm x 8mm

ok. 95cm

ok, 30g z przewodem

Opis: 3-cyfrowy woltomierz napiêcia
sta³ego zaprojektowany specjalnie do
pomiaru i kontroli napiêcia akumulatorów
6V, 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 UL i UH s¹ ustawiane niezale¿nie w pe³nym zakresie napiêæ mierzonych.  Programowanie
i regulacja odbywa siê jednym  przyciskiem, w prosty, intuicyjny sposób. Dodatkowo, w MENU, mo¿emy
zaprogramowaæ szereg parametrów steruj¹cych prac¹ i wyœwietlaniem woltomierza.
Miernik ma tylko dwa wyprowadzenia co u³atwia pod³¹czenie do instalacji. Jesteœmy producentem tego
miernika, jest uruchomiony, skalibrowany  i  objêty pe³n¹, 24 - miesiêczn¹, gwarancj¹.
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Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. spowoduje wejœcie w tryb programowania
(na wyœwietlaczu pojawi siê na krótko " " a nastêpnie pierwsza pozycja MENU czyli  " " ).
Teraz ka¿de, krótkie  naciœniêcie klawisza spowoduje przeskok do nastêpnej pozycji  MENU w
kolejnoœci przedstawionej w tabeli poni¿ej.

Pro UL

Z lewej strony  tabeli podano symbole jakie pojawiaj¹
siê na wyœwietlaczu w trakcie programowania.

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

PROGRAMOWANIE

UL
UH

AL.1
- - -

11.5V 0.0 - 99.9 V
0.0 - 99.9 V15.0V

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

Symbol MENU Ustawienie
fabryczne

Zakres
ustawiania

bu.2 bu0 / bu1 / bu2
AL.0 / AL.1

cA.0 / cA.1

AL.1
bu.2
Lo.0
dt.0
br.1
- - -

- - -

- - -

g³oœnoœæ buzera:  b0, b1, b2  (b0 = buzer OFF)
funkcja zatrzymywania minimalnego napiêcia na 4 sek.
tylko kropka, wy³¹czenie wyœwietlacza dla najni¿szej jasnoœci
minimalna jasnoœæ wyœwietlacza. ( ightness)br

wyjœcie z MENU

wyjœcie z MENU

wyjœcie z MENU

wyjœcie z MENU

. w czasie normalnej pracy (nie w czasie programowania) - wejœcie do MENU

. podgl¹d wartoœci danej pozycji  w MENU (np. wartoœæ progu "UL"=11.5V lub czasu "dur" = 002 min )

. zatwierdzenie ustawionej pojedynczej cyfry.

. zatwierdzenie ca³ej  cyfry lub innej wartoœci ustawionej  w MENU.

1
2
3
4

krótkie naciœniêcie -  (NEXT) - przejœcie do nastêpnej pozycji MENU lub edycja cyfry

d³ugie naciœniêcie -  (ENTER) zatwierdzenie zmian lub wejœcie do nastêpnego poziomu MENU (>2sek)

. w czasie normalnej pracy (nie w czasie programowania) - zmiana  jasnoœæ.

. nastêpna pozycja w MENU (podczas  programowania)

. wycofanie siê z podgl¹du wartoœci danej pozycji MENU do dalszego przegl¹dania MENU

. zmiana ustawianej cyfry

. wycofanie siê z zapamiêtania ustawionej wartoœci i ponowna jej edycja.

1
2
3
4
5

Rozró¿niane s¹ dwa  sposoby naciœniêcia klawisza:
D³u¿sze przytrzymanie klawisza na ustawionej pozycji umo¿liwi jej edycjê.

Wejœcie w tryb programowania :

1. Na pozycji " " nacisn¹æ d³u¿ej klawisz. Miernik wyœwietli " " i przejdzie do pomiarów. Lub
2. Nie naciskaæ klawisza przez 1 minutê,  miernik  samoczynnie  przejdzie do pomiarów.

- - - End

Wyjœcie z  trybu programowania :

Lo.0
dt.0
br.1

Lo.0 / Lo.1
dt.0 / dt.1

br.1 / br.2 / br.3

dEL
dur

cA.0

opóŸnienie w³¹czenia alarmu  [sek]   (max. 3 min. 20 sek.)
czas trwania alarmu   [min]  (max. 3 godz. 20 min.)

6 sek.
2 min.

cA.0

0 - 199 sek
0 - 199 min

w³¹czenie / wy³¹czenie alarmu: AL.1  = alarm w³¹czony

cA. = zablokowana mo¿liwoœæ kalibracji, cA. = mo¿liwa kalibracja0 1

UWAGA :
Zmiany dokonane w MENU s¹ zapisywane po zakoñczeniu edycji danego parametru.
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USTAWIENIE  DOLNEGO  I  GÓRNEGO  PROGU ALARMUUL / UH

ZMIANA GÓRNEGO  PROGU UH z 15.0V na 30.0V

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - ( ) Miernik wyœwietli " "  a nastêpnie " "
Krótko,  nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "  (górny próg alarmu)
D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - ( ) miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

- krótko naciskaj¹c klawisz,  ustawiæ pozycjê " "  i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.

Miernik wyœwietli " " i przejdzie do pomiarów.

1. wejœcie do MENU Pro UL
2. UH
3. podgl¹d

4.

5.

6.

7.

8.

9.  Wyjœcie z MENU
End

- - -

np. 15.0
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ to:

- ( ) miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona. Nie zmieniamy tej cyfry (by³o 0)  dlatego nale¿y:

- miernik przejdzie do edycji cyfry œrodkowej która bêdzie mocniej
podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na .

- miernik przejdzie do edycji cyfry z lewej strony.
Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na .  Na wyœwietlaczu mamy

-  wyœwietlacz zacznie migaæ.  Je¿eli chcemy poprawiæ  ustawian¹
wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:

- ( ) miernik wyœwietli przesuwaj¹ce siê kreski  co oznacza
zapis do pamiêci  i  ponownie  wyœwietli " "  co upewni nas ¿e ustawialiœmy górny próg alarmu.

edycja

0

3 30.0

zapisanie zmian
UH

UWAGA wiêksz¹

UL > UH Err

: górny próg alarmu UH musi mieæ wartoœæ ni¿ dolny próg UL. Fabrycznie UH = 15.0V.
Dlatego, je¿eli chcemy ustawiæ dolny próg alarmu np. na 23V,  najpierw musimy zmieniæ górny próg alarmu
np. na 30.0V Je¿eli UH ma ju¿ wiêksz¹ wartoœæ ni¿ planowane UL wówczas od razu ustawiamy próg UL.
Próba ustawienia spowoduje wyœwietlenie b³êdu " " i zmiana nie zostanie zapisana.

Je¿eli chcemy od razu przejœæ do ustawienia dolnego progu alarmu " " , pomijamy punkt 9 instrukcji
powy¿ej, czyli wyjœcie z MENU) i nale¿y:

np. 11.5  itd.

UL

1. UL
2. podgl¹d

Kilkakrotnie, krótko, nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "  (dolny próg alarmu)
D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - ( ) miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ

Gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionego progu ,  lub wzroœnie powy¿ej progu
w³¹czy siê sygnalizator akustyczny (buzer) i bêdzie sygnalizowa³ alarm.

UL UH

WY£¥CZENIE ALARMU

Wy³¹czanie  trwaj¹cego alarmu : krótko nacisn¹æ klawisz  - alarm akustyczny wy³¹czy siê.

Ca³kowite wy³¹czenie alarmu : AL.0w MENU ustawiæ pozycjê

Je¿eli nast¹pi³o w³¹czenie alarmu  po czasie  " "  np. z powodu zbyt niskiego napiêcia, to alarm " "
bêdzie miga³ nadal choæ nie bêdzie alarmu akustycznego.  Jest to funkcja informuj¹ca ¿e napiêcie
akumulatora jest nadal poni¿ej progu UL.

dur A.UL

Po wy³¹czeniu alarmu klawiszem, alarm bêdzie nieaktywny a¿ do czasu:
. wy³¹czenia i ponownego w³¹czenia zasilania.
. gdy napiêcie akumulatora wzroœnie powy¿ej progu UL alarm uaktywni siê.
. wejœcie do MENU i wyjœcie równie¿ uaktywni alarm.

1
2
3

AL.*
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FUNKCJA ZATRZYMYWANIA MINIMALNEGO NAPIÊCIA

Umo¿liwia "podejrzenie"  jak bardzo spada napiêcie akumulatora przy rozruchu silnika. Pozwala to na
dodatkow¹ ocenê stanu akumulatora. Miernik próbkuje wtedy napiêcie co 0,2 sek i zatrzymuje minimalny
pomiar na wyœwietlaczu na 4 sek. ¯eby funkcja by³a  aktywna nale¿y ustawiæ parametr  " "Lo.1

Lo.*

TYLKO KROPKA dla    MINIMALNEJ  JASNOŒÆ WYŒWIETLACZA

Ustawienie parametru " " powoduje, ¿e dla minimalnej jasnoœci (pozycja ) wyœwietlacz wygasi
wszystkie cyfry a pozostanie jedynie œwiec¹ca kropka dziesiêtna. Alarm oczywiœcie dzia³a ca³y czas.
Fabrycznie funkcja ta jest wy³¹czona ( " " ).

dt.1 -1-

dt.0

dt.*

REGULACJA JASNOŒCI    /  minimalna  jasnoœæ

Ka¿de krótkie naciœniêcie  klawisza zmienia poziom jasnoœci wyœwietlacza w kolejnoœci:
-, , , ,  przy czym oznacza jasnoœæ najwiêksz¹, najmniejsz¹,  natomiast oznacza

automatyczn¹ regulacjê jasnoœci (zale¿n¹ od œwiat³a zewnêtrznego).  Pierwsze naciœniêcie klawisza
nie zmienia jasnoœci a tylko umo¿liwia podgl¹d jaka jasnoœæ  jest ustawiona aktualnie. Dodatkowo,
w MENU ( parametr " .*" ) mo¿emy zmieniæ minimaln¹ jasnoœæ  wyœwietlacza jak¹ osi¹ga on w trybie
automatycznym lub dla pozycji "1" przy rêcznym ustawianiu jasnoœci.

-3 -2-   -1-   -A- -3- -1- -A-

br

br.*

G£OŒNOŒÆ  "BUZERA"  (sygnalizatora akustycznego)

Pozycja *  w MENU s³u¿y do zmiany g³oœnoœci sygnalizatora akustycznego: " " oznacza wiêksz¹
g³oœnoœæ, " " mniejsz¹ g³oœnoœæ, natomiast " " wycisza buzer zostaje tylko optyczna sygnalizacja
alarmu (np. wyœwietlacz miga wyœwietlaj¹c alarm " ").

bu. bu.2
bu.1 bu.0

U-L

bu.*

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - ( ) Miernik wyœwietli " "  a nastêpnie " "
Krótko,  naciskaæ  klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " " gdzie

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

- krótko naciskaj¹c klawisz,  ustawiæ pozycjê " "  i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.

Miernik wyœwietli " " i przejdzie do pomiarów.

1. wejœcie do MENU Pro UL
2. bu.*

3.

4.
5.

bu.*
6.  Wyjœcie z MENU

End
- - -

oznacza aktualnie
ustawion¹ cyfrê. ¯eby wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ cyfrê:

- ( ) miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona.
Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê. Po ustawieniu w³aœciwej:

- ( ) miernik wyœwietli przesuwaj¹ce siê kreski  co oznacza
zapis do pamiêci  i  ponownie  wyœwietli " "  gdzie oznacza nowo ustawion¹ cyfrê.

*

edycja

zapisanie zmian
*
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REGULACJA JASNOŒCI    cd.

TABELA 2.
Zale¿noœæ pr¹du pobieranego przez miernik
od ustawionej jasnoœci dla ró¿nych kolorów
wyœwietlacza.  Napiêcie zasilania 12V.
W trybie automatycznej regulacji jasnoœci
pr¹d zmienia siê w zale¿noœci od oœwietlenia
zewnêtrznego.

czerwony (R)
zielony     (G)
niebieski  (B)
bia³y         (W)

16mA
4mA

11mA
6mA

6mA
2mA
5mA
3mA

2mA
1mA
1mA
1mA

3 2 1kolor LED
jasnoœæ

CZAS TRWANIA ALARMU AKUSTYCZNEGO  [min]

dur dur

U-L dur

Gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionego progu,  po czasie "dEL" w³¹czy siê sygnalizator
akustyczny (buzer) i bêdzie sygnalizowa³ alarm przez 2 minuty (takie jest ustawienie fabryczne).
Czas alarmu mo¿emy  zmieniæ w MENU ustawiaj¹c parametr  " " ( ation) w zakresie od 0 do
199 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  " " . Ponizej przyk³ad programowanie parametru " " .

ZMIANA CZASU TRWANIA ALARMU AKUSTYCZNEGO

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - .
Krótko, kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "  (duration)
D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - , miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

Przejœcie do nastêpnej pozycji MENU - krótko naciskaj¹c klawisz.

- krótko naciskaj¹c klawisz,  ustawiæ pozycjê " "  i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.

Miernik wyœwietli " " i przejdzie do pomiarów.

1. wejœcie do MENU
2. dur
3. podgl¹d

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.  Wyjœcie z MENU

End
- - -

np. 002
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ:

- , miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na .

- miernik przejdzie do edycji cyfry œrodkowej która bêdzie mocniej
podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na .

- miernik przejdzie do edycji cyfry z lewej strony
Poniewa¿ tej cyfry nie zmieniamy nale¿y:

- , wyœwietlacz zacznie migaæ.  Je¿eli chcemy poprawiæ
ustawian¹ wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:

- miernik wyœwietli przesuwaj¹ce siê kreski  co oznacza zapis do pamiêci
i  ponownie  wyœwietli " "  co upewni nas ¿e ustawialiœmy czas trwania alarmu.

edycja
2

1

zapisanie zmian

dur

Przyk³ad: zmieniamy ustawienie wartoœci " "  (duration)  z 2 min. na 12min.dur

"dur"

UWAGIOPÓ�NIENIE  W£¥CZENIA ALARMU AKUSTYCZNEGO [sek.]

dEL dEL

dEL duL

OpóŸnienie w³¹czenia alarmu powoduje ¿e krótkotrwa³e spadki napiêcia s¹ ignorowane i sygna³
dŸwiêkowy  w³¹cza siê dopiero po czasie " " . ( ay).  Czas ten mo¿emy zmieniaæ od 0 sek
do 199 sek (3 min. 20sek.)  Fabrycznie jest ustawiony na 6 sek.
Programowanie parametru " " odbywa siê podobnie jak parametru " "  opisanego poni¿ej.

"dEL"
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UWAGI

UWAGI

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYPADKOW¥ KALIBRACJ¥

KALIBRACJA MIERNIKA

cA.0

CAL

Ustawienie parametru " "  blokuje mo¿liwoœæ  wejœcia w tryb kalibracji. Ustawienie " "
umo¿liwia kalibracjê.

cA.0 cA.1
Miernik jest kalibrowany fabrycznie i bez wyraŸnej przyczyny nie nale¿y go

kalibrowaæ powtórnie.

UWAGA:

cA.1

cA.0

Miernik jest kalibrowany fabrycznie do napiêcia wzorcowego  i bez wyraŸnej przyczyny nie
nale¿y go kalibrowaæ ponownie. Fabrycznie, mo¿liwoœæ kalibracji jest zablokowana w MENU.
Je¿eli w MENU parametr blokuj¹cy kalibracjê  ustawimy na " " wówczas jest mo¿liwa
kalibracja miernika. W³¹czenie  zasilanie miernika przy naciœniêtym klawiszu, spowoduje wejœcie
w tryb kalibracji napiêcia.
Po zakoñczeniu kalibracji, blokadê  nale¿y ustawiæ  ponownie na " "

.

KALIBRACJA

1.
2.
3.
4. CAL

8.8.8. H1
5.

wy³¹czyæ zasilanie miernika.
Na zasilaczu wzorcowym ustawiæ napiêcie 24V +/- 0.01V
nacisn¹æ klawisz SW
trzymaj¹c klawisz, w³¹czyæ zasilanie. Miernik wyœwietli migaj¹ce literki  " " .
Je¿eli teraz naciœniemy klawisz krótko, opuœcimy tryb kalibracji i miernik przejdzie do pomiarów.
Je¿eli naciœniemy klawisz d³ugo, miernik wyœwietli   " " a nastêpnie " "

nacisn¹æ klawisz d³ugo - miernik wyœwietli  przesuwaj¹ce siê kreski a nastêpnie  " "
i przejdzie do pomiarów

End

POD£¥CZENIE  MIERNIKA

Przewód z czerwonym paskiem

Akumulator
12V (24V)

Masa samochodu

W³¹cznik zap³onu

+

GND

+

+
--

Woltomierz  najlepiej pod³¹czyæ bezpoœrednio do
akumulatora ¿eby uniezale¿niæ siê od spadku napiêæ
na przewodach.  Mo¿emy równie¿ wykorzystaæ
gniazdo zapalniczki ale nale¿y wówczas porównaæ
wskazanie w miejscu pod³¹czenia i bezpoœrednio na
akumulatorze. Woltomierz zosta³ zaprojektowany do
pracy ci¹g³ej i nie musi byæ wy³¹czany.

Je¿eli pod³¹czenia dokonamy za stacyjk¹, wówczas po
wyjêciu kluczyka, woltomierz nie bêdzie pracowa³.

B (1A-2A)

Dobrze jest te¿ zastosowaæ bezpiecznik (1A - 2A) który
ochroni uk³ad w przypadku np. przyciêcia
przewodu zasilaj¹cego miernik.
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