
7V - 37V
od 6mA do 35mA
7V do 37V
0,1V
+/- 0.5%  +/- 1 cyfra
2 / sek.
-25C +99C (oba kana³y)
1C
+/- 1C  +/- 1 cyfra
elektroniczny na przewodzie 2m.  D=7mm L= 35mm

d³ugoœæ przewodu = 1m

(typowo ok. 12mA dla 12V)

(napiêcie zasilania = napiêcie mierzone)

3 cyfry LED 10mm  (czerwony, zielony, niebieski lub ¿ó³ty)
50 szer. x 21 wys. x 62mm. (wymiary bez podstawki)

Napiêcie zasilania
Pr¹d pobierany
Zakres pomiaru napiêcia:
Rozdzielczoœæ pomiaru U
Dok³adnoœæ pom. napiêcia
Iloœæ odczytów / sek
Zakres pomiaru temperatury
Rozdzielczoœæ pomiaru
Dok³adnoœæ pom. temperatury
Czujnik temperatury
Wyœwietlacz:
Wymiary obudowy  :

ZASTOSOWANIE:
u

u

Pomiar temperatury i napiêcia w samochodach,
³odziach, lodówkach akumulatorowych itp.
Sygnalizacja akustyczna przekroczenia ustawionych
progów   temperatury i napiêcia.

Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. powoduje zmianê jasnoœci w cyklu zamkniêtym:
. przy czym cyfra oznacza jasnoœæ maksymaln¹  a minimaln¹. Puszczenie klawisza

gdy miernik wyœwietla dan¹ cyfrê (jasnoœæ) spowoduje jej zapamiêtanie.  Po " " miernik wyœwietla " ".
Puszczenie klawisza w tym momencie spowoduje wejœcie do MENU ( gramowanie), a dalsze
przytrzymanie  przeskok do jasnoœci maksymalnej.
Miernik zapamiêtuje ustawion¹ jasnoœæ i po wy³¹czeniu zasilania do niej powraca. Zmniejszenie jasnoœci
powoduje równie¿ zmniejszenie poboru  pr¹du.

3, 2, 1,  Pro 3 1
1 Pro

Pro

W£AŒCIWOŒCI
Pomiar napiêcia zasilaj¹cego  miernik (DC  7V - 37V)
2 niezale¿ne kana³y p

Regulacja g³oœnoœci alarmu.
Regulacja jasnoœci wyœwietlaczy.
Mo¿liwoœæ korekty wskazañ temperatury.
Trwa³e wyœwietlacze LED.
Rêczne lub automatyczne prze³¹czanie wskazañ.

Niezale¿ne  alarmy dla napiêcia i temperatury.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

omiar temperatury C1 i C2

od -25 C do  99C)

Programowane progi zadzia³ania alarmów.
Programowany czas trwania i opóŸnienia alarmów

.

o

VS2MTx2   jest po³¹czeniem woltomierza
i 2 termometrów  w jednym mierniku.
Miernik posiada sygnalizator akustyczny który
informuje o spadku napiêcia akumulatora
poni¿ej ustawionego dolnego progu (roz³adowanie) lub o wzroœcie napiêcia powy¿ej  górnego progu
alarmu.  Podobnie dla kana³ów temperatury jest sygnalizowanie przekroczenie ustawionych progów
temperatury i miernik mo¿e  np. sygnalizowaæ spadek temperatury poni¿ej 0C lub wzrost powy¿ej 60C.
Progi alarmu s¹ ustawiane niezale¿nie dla ka¿dego kana³u pomiaru. W czasie trwania alarmu miernik
wyœwietla sygnaturê alarmu np. UL (za niskie napiêcie) lub C1H (za wysoka temperatura w kanale C1).
W przypadku wyst¹pienia kilku alarmów jednoczeœnie
miernik wyœwietla sygnatury alarmów po kolei.

Dane techniczne VS2MTx2

T

ZASILANIE C1

C2

Przewód z czerwonym paskiem

Akumulator
12V (24V)

Masa samochodu

W³¹cznik zap³onu
(stacyjka)+

GND

+

+
--

Zmiana wskazañ temperatura / napiêcie , regulacja
jasnoœci oraz  programowanie realizowane jest za
pomoc¹ przycisku z  prawej strony wyœwietlacza.
Mo¿na równie¿ ustawiæ funkcjê automatycznego
prze³¹czania wskazañ U / C1 / C2. Wówczas miernik
wyœwietlany kana³ co 4 sek.
Miernik zamkniêto w estetycznej, metalowej obudowie
pomalowanej  czarnym  lakierem  proszkowym.

Ty³ obudowy

Typowa zale¿noœæ pr¹du pobieranego
przez miernik w funkcji napiêcia
mierzonego, dla ró¿nych jasnoœci.

30

20

10

0
6V 10V 20V 30V

40

50 VS2MT
czerwony

-3-

-2-

-1-

I  [mA]

U  [V]

czujniki
temperatury

czujniki
temperatury

przewód
zasilaj¹cy

+
czerwony
przewód

C2
C1

VS2MTx2 woltomierz + 2 termometry. Programowane alarmy

OPIS:

C1

C2

ZMIANA JASNOŒCI  WYŒWIETLACZA LED

B

POD£¥CZENIE  MIERNIKA

UWAGI DODATKOWE

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 czy s¹ takie same. Woltomierz zosta³
zaprojektowany do pracy ci¹g³ej i nie musi byæ wy³¹czany. W przypadku pod³¹czenia woltomierza za
stacyjk¹, po wyjêciu kluczyka, woltomierz nie bêdzie pracowa³ i alarmy nie bêd¹ aktywne.
Dobrze jest te¿ zastosowaæ bezpiecznik (1A - 2A) który ochroni uk³ad w przypadku np. przyciêcia
przewodu zasilaj¹cego miernik lub innego przypadkowego zwarcia.
Czujniki temperatury nale¿y umieœciæ w miejscu gdzie bêd¹ one zabezpieczony od b³ota i wody (sól !).

B

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Alarmy s¹ w³¹czane / wy³¹czane  niezale¿nie dla pomiaru napiêcia i temperatury.
Pomiary napiêcia i temperatury s¹ realizowane ca³y czas, niezale¿nie od wyœwietlania.
Np. gdy miernik wyœwietla napiêcie, temperatura  w obu kana³ach jest równie¿ mierzona i w razie
przekroczenia  ustawionego  progu w³¹czy siê alarm (o ile jest w³¹czony  alarm dla danego kana³u).
Termometr jest kalibrowany do konkretnego egzemplarza czujnika temperatury. Je¿eli zamienimy
czujniki miêdzy termometrami mo¿e wyst¹piæ b³¹d pomiaru.
Zaraz po w³¹czeniu miernika, pomiar temperatury mo¿e byæ zani¿ony ok. 1C
Czujniki temperatury nale¿y umieœciæ w miejscu gdzie bêd¹ one zabezpieczony od b³ota i wody (sól !).
W przypadku braku ruchu powietrza wokó³ czujników temperatury, dochodzenie do temperatury
otoczenia mo¿e trwaæ do 15min.
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Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. powoduje zmianê jasnoœci w cyklu zamkniêtym:
3, 2, 1, Pro. Po pozycji "1" miernik wyœwietli  " ". Nale¿y wówczas  puœciæ klawisz, miernik wyœwietli
pierwsz¹ pozycjê MENU czyli " " dla kana³u pomiaru napiêcia lub " " dla kana³u temperatury C1.
Teraz, ka¿de krótkie  naciœniêcie klawisza spowoduje przeskok do nastêpnej pozycji MENU w kolejnoœci
przedstawionej w tabeli poni¿ej.

Pro
UL C1L

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/CL
UH/CH

- - -
AL.0
bu.2
Au.1
Si.0

11.50 2 2
5555

-U- C1 C2

15.00

6
120

1
30

1
30

bu.2

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

w³¹czenie / wy³¹czenie alarmu  ( )
ustawianie  g³oœnoœci buzera ( )
automatyka prze³¹czania kana³ów (1 )
wyœwietlanie sygnatury kana³u  w trybie auto (1 )

1= ON  0=  OFF

0 = buzer OFF

= auto ON

= ON

Symbol MENU
Ustawienie fabryczne Zakres

ustawiania

0 / 1
0 / 1

0 - 199
0 - 199
+/-9.9C

0 / 1

3

4
4

5
5

5
5

6

- - -

wyjœcie z MENU (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz)

wyjœcie z MENU (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz)

wyjœcie z MENU

Wejœcie w tryb programowania :

Je¿eli wejdziemy w tryb programowania w czasie gdy miernik wyœwietla napiêcie ( ) , wówczas
zaprogramujemy alarmy dla napiêcia, oznaczone (dolny próg alarmu) i (górny próg).
Je¿eli  miernik jest prze³¹czony na pomiar temperatury kana³u C1, wówczas wejœcie w tryb programowania
umo¿liwi  nam ustawianie progów alarmu dla temperatury  oznaczone i . Podobnie dla drugiego
kana³u temperatury C2.

U
UL UH

C1L C1H
Niektóre parametry np. automatyka zmiany kana³u oraz g³oœnoœæ buzera

s¹ wspólne dla wszystkich kana³ów i mo¿na je zmieniaæ z poziomu dowolnego kana³u.
Au.*

b.*

0, 1, 2

0 - 99,9V
+/- 99C

Au.1
Si.0

opóŸnienie w³¹czenia alarmu akustycznego  [sek]
czas trwania alarmu akustycznego [sek]  ( )
korekcja dla kana³ów temperatury

0= alarm ci¹g³y
dEL
dur
cor
- - -

Str.

AL.1 AL.0 AL.0

Dla  parametrów  wielocyfrowych. (np. 3 cyfry) mamy mo¿liwoœæ podgl¹du ustawionej wartoœci.
Nale¿y d³u¿ej przytrzymaæ klawisz i miernik zamiast UL wyœwietli ustawion¹ wartoœæ np. 11.5
Wycofanie siê z edycji (tylko podgl¹d) nastêpuje po krótkim naciœniêciu klawisza.
Natomiast d³u¿sze naciœniêcie klawisza spowoduje wejœcie do edycji danego parametru.
Dla parametrów jednocyfrowych (np. = g³oœnoœæ buzera) ustawiony parametr jest od razu widoczny.
D³ugie naciœniêcie klawisza umo¿liwi  jego edycjê.

UL

bu.2

Na pozycji " " nacisn¹æ d³u¿ej klawisz. Miernik wyœwietli " " i przejdzie do pomiarów.
Je¿eli w trybie programowania, nie naciœniemy klawisza przez 1 minutê, to miernik równie¿ samoistnie
przejdzie do pomiarów.

- - - End

Wyjœcie z  trybu programowania :

str. 7

brak 00

Na zasilaczu ustawiæ napiêcie 24.00V +/- 0.02V
Wejœæ w tryb kalibracji (opis powy¿ej) miernik  wyœwietli " "
Krótko,  naciskaæ  klawisz,  a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê  " "
D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

- na pozycji " "   d³u¿ej przytrzymaæ klawisz. Miernik wyœwietli " " i

przejdzie do pomiarów.

0.
1. C1
2. UH
3.

- - -
4.  Wyjœcie z MENU End- - -

- ( ) miernik wyœwietli przesuwaj¹ce siê
kreski,  co oznacza  zapis do pamiêci  a nastêpnie  wyœwietli " "

kalibracja UH i zapisnie zmian

KALIBRACJA KANA£U POMIARU NAPIÊCIA

UWAGIKALIBRACJA cd."CAL"

Co zrobiæ jeœli przypadkowo w³¹czy³a siê procedura kalibracji ?

KRÓTKO !

1. od³¹czyæ miernik od zasilania  lub
2. pozostawiæ bez naciskania klawisza przez 1 min. Miernik sam przejdzie do pomiarów  lub
3. naciskaj¹c klawisz kilkakrotnie ustawiæ pozycjê " "   i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.

Miernik wyœwietli " " i      przejdzie do pomiarów.
- - -

End

Wejœæ w tryb kalibracji (opis powy¿ej) miernik  wyœwietli " "
Krótko,  nacisn¹æ  klawisz,  na wyœwietlaczy pojawi siê  " "
D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz

- na pozycji " "   d³u¿ej przytrzymaæ klawisz. Miernik wyœwietli " " i

przejdzie do pomiarów.

1. C1
2. C2
3.
4.

5.
- - -

6.  Wyjœcie z MENU End- - -

- ( )
Krótko naciskaj¹c

- ( ) miernik wyœwietli przesuwaj¹ce siê kreski,  co oznacza
zapis do pamiêci  a nastêpnie  wyœwietli " "

kalibracja C2

zapisanie zmian

przycisk, doprowadziæ do wskazañ miernika jak najbli¿szych wskazaniu
termometru wzorcowego. Ka¿de naciœniêcie klawisza zwiêksza wskazanie miernika o 0,1 - 0,2C
Po dojœciu do wskazania maksymalnego (ok. +2C od temperatury obliczeniowej) wskazanie zmaleje
o 4C (ok. -2C od temperatury obliczeniowej).

KALIBRACJA KANA£U TEMPERATURY C2
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PROGRAMOWANIE  cd.

D³ugie naciœniêcie klawisza mo¿e realizowaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych funkcji:
1. w czasie normalnej pracy (nie w czasie programowania) - wejœcie w tryb programowania(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.

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

d³ugie naciœniêcie -  (ENTER) zatwierdzenie zmian lub wejœcie do nastêpnego poziomu MENU (>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  wyœwietlanego kana³u pomiaru

lub ustawienie trybu automatycznej zmiany kana³ów   " "  (w MENU musi byæ ustawione Au.1).A - U

Rozró¿niane s¹ dwa  sposoby naciœniêcia klawisza:

USTAWIENIE DOLNEGO  I GÓRNEGO PROGU ALARMU

UWAGA wiêksz¹: górny próg alarmu UH musi mieæ wartoœæ ni¿ dolny próg UL. Dlatego, je¿eli próg
górny ma mniejsz¹  wartoœæ ni¿ planowane ustawienie progu dolnego, najpierw musimy przesun¹æ
górny próg.   Fabrycznie UH = 15.0V. Dlatego chc¹c ustawiæ dolny próg przyk³adowo, na 23.0V
najpierw ustawiamy górny próg alarmu UH np. na 30.5V, a nastêpnie dolny próg na 23.0V
Je¿eli UH ma ju¿ wiêksz¹ wartoœæ ni¿ planowane UL wówczas od razu ustawiamy próg UL.

ZMIANA GÓRNEGO  PROGU UH z 15.0V na 30.5V

Krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ nr. kana³u który chcemy programowaæ  ( )
D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - a¿ miernik  wyœwietli " "  a nastêpnie puœciæ  klawisz.
¯eby upewniæ nas ¿e bêdziemy programowaæ w³aœciwy kana³, na ok. 1 sek. miernik wyœwietli
nazwê  kana³u ( ) a nastêpnie wyœwietli  " " czyli pierwsz¹ pozycjê MENU.
Krótko,  nacisn¹æ klawisz, 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.

0. U1
1. Pro

-U- 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. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na .

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

- miernik przejdzie do edycji ostatniej 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
5

0

3 30.5

zapisanie zmian
UH

Gdy napiêcie mierzone danego kana³u spadnie poni¿ej ustawionego progu ,  lub wzroœnie powy¿ej
progu w³¹czy siê sygnalizator akustyczny (buzer) i bêdzie sygnalizowa³ alarm.
Alarm dla danego kana³u mo¿na wy³¹czyæ ca³kowicie ustawiaj¹c parametr , lub wy³¹czyæ tylko
jeden próg ustawiaj¹c go poza mo¿liwym do zmierzenia napiêciem.

UL
UH

AL.0

1/2.  UL / UH
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UWAGIKALIBRACJA

Miernik jest kalibrowany fabrycznie i bez wyraŸnej potrzeby nie nale¿y go kalibrowaæ. Koniecznoœæ
kalibracji mo¿e wyst¹piæ np. po zmianie czujnika temperatury. Po wejœciu w tryb kalibracji mamy
mo¿liwoœæ skalibrowania 2 kana³ów temperatury C1 i C2 oraz kana³u pomiaru napiêcia U.

"CAL"

C1
C2
- - -
-U-

kalibracja kana³u temperatury C1
kalibracja kana³u temperatury C2

doprowadziæ do zgodnoœci wskazañ z
termometrem wzorcowym

napiêcie zasilania musi byæ 24.00V +/- 0,02Vkalibracja kana³u pomiaru napiêcia  -U -

Symbol OPISMENU  KALIBRACJI

- - -

wyjœcie z MENU (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz)

wyjœcie z MENU (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz)

.
wy³¹czyæ zasilanie miernika.
nacisn¹æ klawisz SW
trzymaj¹c klawisz w³¹czyæ zasilanie. Miernik wyœwietli " "  - mo¿na teraz puœciæ klawisz.
Miernik wyœwietli   " " a nastêpnie " "    czyli pierwsz¹ pozycjê MENU kalibracyjnego.

1.
2.
3. CAL

8.8.8. C1

Je¿eli chcemy kalibrowaæ kana³ C1 nale¿y d³u¿ej przytrzymaæ klawisz, krótkie naciœniêcie klawisza
spowoduje pominiêcie kalibracji C1 i przeskok do nastêpnej pozycji czyli C2.
Je¿eli chcemy kalibrowaæ kana³ C2 nale¿y d³u¿ej przytrzymaæ klawisz, krótkie naciœniêcie klawisza
spowoduje wyœwietlenie " " . czyli, po d³ugim naciœniêciu klawisza,  mamy mo¿liwoœæ zakoñczenia
kalibracji i powrotu do pomiarów.
Krótkie naciœniêcie spowoduje przejœcie do nastêpnej pozycji czyli kalibracji napiêcia  " ".
Je¿eli chcemy kalibrowaæ napiêcie nale¿y d³u¿ej przytrzymaæ klawisz, krótkie naciœniêcie klawisza
spowoduje wyœwietlenie " " .  itd.

- - -

-U-

- - -

WEJŒCIE W TRYB KALIBRACJI

Przygotowanie do kalibracji temperatury i napiêcia:
1. pod³¹czyæ miernik do zasilacza o napiêciu 24.00V +/- 0.02V (je¿eli nie bêdziemy kalibrowaæ napiêcia ,

napiêcie zasilania mo¿e byæ od 8V do 30V).
2. przygotowaæ termometr wzorcowy.
3. czujniki  temperatury umieœciæ w bezpoœredniej bliskoœci termometru wzorcowego
4. odczekaæ przynajmniej 10min aby temperatury siê wyrówna³y.
5. Wejœæ w tryb kalibracji jak opisano wy¿ej.

KOREKCJA DLA KANA£ÓW TEMPERATURY [C]

cor

cor UL
UH

Wskazanie temperatury mo¿emy skorygowaæ w zakresie + / - 9.9C. S³u¿y do tego parametr " "
umieszczony na koñcu MENU. Jest dostêpny tylko dla kana³ów temperatury. W MENU napiêcia
nie wystêpuje. Korekcjê temperatury mo¿na wykorzystaæ zamiast kalibracji po zmianie czujnika
temperatury lub dla poprawy wskazañ miernika. Korekcja jest ustawiana z dok³adnoœci¹ 0.1C
Programowanie parametru " "  dla  kana³ów C1 i C2 odbywa siê podobnie jak parametru " " i
" " opisanego dla kana³u napiêcia.

9.  "cor"



str. 4 str. 5

Parametr umo¿liwia w³¹czenie lub wy³¹czenie alarmu indywidualnie dla ka¿dego kana³u.AL.*
Ustawienie parametru powoduje ¿e alarm akustyczny jest aktywny i po przekroczeniu progu alarmu
miernik bêdzie to sygnalizowa³ przerywanym sygna³em akustycznym oraz, na wyœwietlaczu, odpowiedni¹
sygnatur¹ alarmu, np. , .  itp.  Nale¿y zwróciæ uwagê ¿e alarm w³¹czy siê dopiero po
czasie który jest ustawiany w MENU, i bêdzie trwa³ przez czas .
Ustawienie ca³kowicie wy³¹cza alarm akustyczny i sygnalizacjê na wyœwietlaczu dla danego kana³u.

AL.1

UL  UH, C1L, C2H
DEL dur

AL.0

W£¥CZENIE / WY£¥CZENIE ALARMU  w MENU3. AL.*

W czasie trwania alarmu,  pierwsze naciœniêcie klawisza spowoduje  wy³¹czenie dŸwiêku a drugie
naciœniêcie wy³¹czy sygnaturê alarmów.  Wy³¹czy siê tylko trwaj¹cy alarmy w danym kanale, inne alarmy
bêd¹ nadal aktywne  i je¿eli zostanie przekroczony próg  alarmu, w innym kanale, alarm  w³¹czy siê.
Wy³¹czony alarm klawiszem, (lub po czasie " " ) mo¿na uaktywniæ przez wejœcie i wyjœcie z MENU.
Równie¿ wy³¹czenie / w³¹czenie zasilania uaktywni alarmy, jak równie¿ powrót wartoœci mierzonej do
poziomu prawid³owego  uaktywni alarm i przy nastêpnym przekroczeniu progu alarm bêdzie dzia³a³.

dur

W£¥CZENIE / WY£¥CZENIE ALARMU  KLAWISZEM

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 " "). Ustawienie jest wspólne dla wszystkich kana³ów.

bu. bu.2
bu.1 bu.0

U-L

4.  bu.*

D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - a¿ miernik  wyœwietli " "  a nastêpnie puœciæ  klawisz.
Miernik wyœwietli  nazwê  kana³u  a nastêpnie wyœwietli  " " czyli pierwsz¹ pozycjê MENU.
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. 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
*

Ka¿de krótkie naciœniêcie klawisza powoduje zmianê wyœwietlanego kana³u pomiaru.
Wyœwietlenie zmierzonej wartoœci jest poprzedzone wyœwietleniem sygnatury kana³u:

kana³ pomiaru napiêcia
pierwszy kana³ pomiaru temperatury
drugi kana³ pomiaru temperatury.
tryb automatycznej zmiany kana³u co 4 sek. Ta sygnatura pojaw i siê tylko w tedy, gdy w MENU
ustawiona jest opcja " "

Miernik zapamiêtuje ustawienie kana³u i po ponownym w³¹czeniu zasilania powraca do wyœwietlani
zapamiêtanego kana³u lub automatycznej zmiany kana³ów. Wyj¹tek stanowi wyst¹pienie alarmu.
Wówczas miernik prze³¹cza siê na wyœwietlanie kana³u zg³aszaj¹cego alarm i tak pozostaje a¿ do
prze³¹czenia klawiszem.  Dodatkowo, przy wyœwietlaniu temperatury z kana³u C1 prawa cyfra
wyœwietla literkê " " na górze, a przy odczycie kana³u C2 wyœwietla literkê " " na dole, co umo¿liwia
rozpoznanie kana³ów. Literki te przestaj¹ byæ wyœwietlane  dla temperatur poni¿ej (brak miejsca
na wyœwietlaczu). W trybie automatycznym wyœwietlanie kana³u mo¿e byæ poprzedzone sygnatur¹
(nale¿y wówczas w MENU  ustawiæ parametr " "), lub bez sygnatury kana³u ( " ").

-U-
C1
C2
A-U

Au.1

c c
-9C

Si.1 Si.0

WYŒWIETLANIE  i PRZE£¥CZANIE  WSKAZAÑ

W trybie automatycznej zmiany kana³u, wyœwietlanie danego kana³u mo¿e byæ poprzedzone sygnatur¹,
czyli literowym oznaczeniem kana³u. Wówczas przed pokazaniem wartoœci w kanale zostanie
wyœwietlona litera:

kana³ pomiaru napiêcia
pierwszy kana³ pomiaru temperatury
drugi kana³ pomiaru temperatury.

Aby tak by³o nale¿y w MENU  ustawiæ parametr " ". Je¿eli ustawimy  " " wówczas sygnatura
nie bêdzie wyœwietlana.  Wyœwietlanie sygnatury mo¿e byæ konieczne tylko dla temperatur ujemnych,
poniewa¿ dla temperatur dodatnich przy odczycie kana³u C1 prawa cyfra wyœwietla literkê " " na górze,
a przy odczycie kana³u C2 wyœwietla literkê " " na dole, co umo¿liwia rozpoznanie kana³ów.
Prze³¹czanie kana³ów klawiszem zawsze jest poprzedzone wyœwietleniem sygnatury.
W czasie trwania alarmu miernik zawsze wyœwietla sygnaturê alarmu, niezale¿nie od ustawienia
parametru " "  . Parametr ten dotyczy tylko wyœwietlania w czasie automatycznej zmiany  kana³ów.

-U-
C1
C2

Si.1 Si.0

c
c

Si.*

SYGNATURA WYŒWIETLANEGO  KANA£U6.  Si.*

AUTOMATYCZNA ZMIANA WYŒWIETLANEGO  KANA£U

Ustawienie parametru w MENU, umo¿liwi automatyczn¹ zmianê wyœwietlanego kana³u. Wówczas,
prze³¹czaj¹c kana³y przez krótkie naciœniêcie klawisza mamy 4 pozycje zamiast 3:  -U-, C1, C2 oraz .
Pozostawienie miernika na Au spowoduje ¿e wartoœci kana³ów bêd¹ wyœwietlane po 4 sek ka¿dy.
Ustawienie parametru kasuje nam pozycjê Au podczas prze³¹czania kana³ów.
Dodatkowo wyœwietlanie mo¿e byæ poprzedzone sygnatur¹ kana³u (parametr "Si.1" )

Au.1
Au

Au.0

5. Au.*

UWAGI

UWAGI

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

CZAS TRWANIA ALARMU AKUSTYCZNEGO [sek.]

dEL dEL

dEL UL UH

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 " " i  " "

dEL

dur
dur dur 0

dur

dEL
dur

dur UL
UH

Gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionego progu,  po czasie " " ustawionego dla
kana³u pomiaru napiêcia,  w³¹czy siê sygnalizator akustyczny (buzer) i bêdzie sygnalizowa³ alarm przez
120 sek (takie jest ustawienie fabryczne czasu " " ).  Czas alarmu mo¿emy  zmieniæ w MENU
ustawiaj¹c parametr  " " ( ation) w zakresie od 1 do 199 sek.  Je¿eli ustawimy sek, to alarm
bêdzie trwa³ bez ograniczenia czasu  (lub do ust¹pienia przyczyny alarmu, lub wy³¹czenia alarmu
klawiszem).  Po czasie " " wy³¹czy siê sygnalizacja akustyczna ale sygnatura alarmu bêdzie dalej
wyœwietlana.  Je¿e w tym czasie w³¹czy siê drugi alarm np. temperatury dla kana³u C1 to po czasie
" " ustawionego dla kana³u C1, pojawi siê sygnatura alarmu  oraz sygna³ akustyczny który bêdzie
trwa³ przez czas " "  ustawiony dla kana³u C1. Podobnie dla 2 kana³u pomiaru temperatury C2.
Programowanie parametru " "  dla wszystkich kana³ów odbywa siê podobnie jak parametru " " i
" " opisanego dla kana³u napiêcia.

7.  "dEL"

8.  "dur"

Uwagi:
1

2

.  w czasie gdy jest sygnalizowany alarm akustycznie, pierwsze naciœniêcie klawisza wyciszy dŸwiêk
a drugie naciœniêcie skasuje sygnaturê alarmu. Je¿eli w czasie wy³¹czenia jednego alarmu  w³¹czy
siê inny alarm to zadzia³a normalnie tz. bêdzie sygna³ akustyczny oraz bêdzie  wyœwietlana sygnatura.

.  ponowne przywrócenie alarmów (reset)  mo¿na zrealizowaæ przez wy³¹czenie zasilania lub wejœcie
do MENU a nastêpnie naciœniêcie d³u¿ej klawisza na pozycji " ".- - -


