POD£¥CZENIE DO ZASILACZA: pomiar napiêcia i pr¹du
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Typowe pod³¹czenie miernika do zasilacza.
Wykorzystano mo¿liwoœæ pomiaru napiêcia
i pr¹du odbiornika.
Widok od strony elementów smd.
ODBIORNIK PR¥DU
do 3A

4 cyfrowy woltomierz i amperomierz z alarmem i wyjœciem steruj¹cym

ZASTOSOWANIE:
l Dok³adny pomiar napiêcia i pr¹du np. w zasilaczach.
l Sterowanie w³¹czaniem / wy³¹czaniem urz¹dzeñ w
zale¿noœci od zmierzonego napiêcia i pr¹du.
l Powiadamianie sygna³em akustycznym o spadku lub
wzroœcie napiêcia do zaprogramowanych poziomów.
np. przy uruchamianiu uk³adów elektronicznych.
l Pomiar pojemnoœci akumulatorów do 32Ah zarówno
w czasie ³adowania jak i przy roz³adowaniu.
l Pomiar mocy pr¹du (do 32W)
1
l Miernik innych wartoœci elektrycznych z mo¿liwoœci¹
prawie dowolnego skalowania i przedstawiania wyniku.2

max 30V

+
out2

M414

UWAGA: zachowaæ ostro¿noœæ przy lutowaniu
przewodów do p³ytki.
NIE lutowaæ przewodów pod napiêciem !
Po wykonaniu wszystkich po³¹czeñ sprawdziæ
ich prawid³owoœæ i czy nie powsta³o zwarcie
do innych punktów na p³ytce.
Dopiero po sprawdzeniu pod³¹czyæ napiêcie.

+ pomiar amperogodzin (Ah)
+ pomiar mocy pr¹du (P)

Diody LED sygnalizuj¹ w³¹czenie wyjœæ
Dioda LED "minus"

klawisz do
programowania

W£AŒCIWOŒCI:
l Pomiar napiêcia sta³ego od 3,60V do 30.00V
l Pomiar pr¹du sta³ego od 0.000A do 3.000A.
l Pomiar pojemnoœci akumulatorów do 32Ah
l Pomiar mocy do 32W.
wyœwietlacz LED 14mm
l Mo¿liwoœæ skalowania pomiarów od 0.001 do 9.999
l Mo¿liwe dodanie offsetu od 0000 do +/-9999
sygnalizator akustyczny
l Programowany alarm zbyt niskiego i zbyt wysokiego
napiêcia lub pr¹du (sygna³ akustyczny + optyczny).
l 2 wyjœcia steruj¹ce (3V3) zale¿ne od zmierzonego
napiêcia i pr¹du oraz ustawionych progów alarmów.
Ró¿ne tryby pracy wyjœæ steruj¹cych.
l 3 - stopniowa regulacja jasnoœci wyœwietlaczy.
l Prosty sposób programowania miernika - jednym
przyciskiem.
l Odporny na omy³kowe, odwrotne pod³¹czenie.
l Bardzo ma³y pobór pr¹du od 2 do 4mA dla 12V (LED zielony)

DANE TECHNICZNE:
Zakres pomiarowy napiêcia :

3,60V - 30.00V DC (napiêcie zasilania = napiêcie mierzone)

Zakres pomiarowy pr¹du :

od 0.000A do 3.000A

Pomiar pojemnoœci akumulatorów:

od 1mAh do 32Ah (3,5V do 30V)

Pr¹d pobierany:

od 2mA do 6mA (zale¿y od jasnoœci i napiêcia zasilania)

Po wy³¹czeniu alarmu klawiszem, , alarm bêdzie nieaktywny a¿ do czasu:
1. wy³¹czenia i ponownego w³¹czenia zasilania.
2. gdy napiêcie mierzone powróci do wartoœci prawid³owej (nie wywo³uj¹cej alarmu),
alarm uaktywni siê i po ponownym przekroczeniu progu alarmu w³¹czy sygnalizator.
3. wejœcie do MENU i wyjœcie równie¿ uaktywni alarm.

Iloœæ odczytów / sek:

2 odczyty / sek.

Rozdzielczoœæ pomiaru napiêcia:

0.01V

Rozdzielczoœæ pomiaru pr¹du:

1mA

Rezystancja bocznika:

20mR

Max. niedok³adnoœæ pomiaru napiêcia:

Ca³kowite wy³¹czenie alarmu : W MENU, dla danego kana³u, ustawiæ pozycjê Aon.0

+/- 0,2%

Max. niedok³adnoœæ pomiaru pr¹du:

+/- 0,3% +/- 1 cyfra

Wyœwietlacz:

4 cyfry LED 14mm

Dostêpne kolory wyœwietlacza:

zielony, czerwony, (niebieski)

Wymiary p³ytki woltomierza:

75,5 szer. x 25,5 wys. x 12mm.

Waga:

ok. 28g z filtrem optycznym

WY£¥CZENIE ALARMU AKUSTYCZNEGO
Wy³¹czanie trwaj¹cego alarmu akustycznego:
Krótko nacisn¹æ klawisz - alarm wy³¹czy siê.
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PROGRAMOWANIE

OPIS

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

UWAGA: miernik ma dwa programowalne kana³y pomiaru: U1 (=U) i U2 (=A). Typowo, kana³ U jest
pod³¹czony do wejœcia in1 - pomiaru napiêcia zasilania, a kana³ A do wejœcia in2 - amperomierza.
Je¿eli chcemy zaprogramowaæ parametry kana³u woltomierza, miernik musi byæ ustawiony na pomiar
kana³u U i wówczas d³u¿ej naciskamy klawisz SW aby wejœæ w tryb programowania. Podobnie dla
kana³u amperomierza, miernik musi byæ ustawiony na pomiar A.
Niektóre parametry np. jasnoœæ LEd.* , wybór wyœwietlanego kana³u (ch.*) itp. s¹ ustawiane
jednoczeœnie dla obu kana³ów niezale¿nie od tego który kana³ programujemy.
Wejœcie w tryb programowania :
Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. spowoduje wejœcie w tryb programowania.
Na wyœwietlaczu pojawi siê na krótko "Pro" a nastêpnie wyœwietli siê pierwsza pozycja MENU czyli
" U1L" dla kana³u U1 lub " U2L" dla kana³u U2.
Teraz ka¿de, krótkie naciœniêcie klawisza spowoduje przeskok do nastêpnej pozycji MENU w
kolejnoœci przedstawionej w tabeli poni¿ej. Z lewej strony tabeli podano symbole jakie pojawiaj¹
siê na wyœwietlaczu w trakcie programowania.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

U1L
U1H
--Aon.0
b.2
OUt.1
out.0
--LEd.2
ch.3
dP.2
-on.0
--1in.0
dEL
dur
--rEF
SCAL
OFFS

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

Ustawienie
fabryczne

Zakres
ustawiania

Str.

11.50
15.00

0.0 - 99.99
0.0 - 99.99

3
3

Aon.0
b.2
OUt.1
out.0

0/1
0, 1, 2
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2

4
4
5
4

LEd.2
ch.3
dP.2
-on.0

3, 2, 1
1, 2, 3, 4, 5
0, 1, 2, 3, 4
0/1

4
6
6
6

0
1
5

0/1/2
0 - 199
0 - 199

7
7
7

24
1.000
0

10 - 99
0.001 - 9.999
0 - +/-9999

8
8
8

POD£¥CZENIE DO ZASILACZA: pomiar napiêcia od 3.6V do 30V

out2

wyjœcie z MENU (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz)

w³¹czenie / wy³¹czenie alarmu akustycznego (1= on 0= OFF)
ustawianie g³oœnoœci buzera (0 = buzer OFF)
tryby pracy wyjœcia steruj¹cego (0 = out OFF)
dodatkowe tryby pracy wyjœcia steruj¹cego

M414
wyjœcia steruj¹ce

wyjœcie z MENU

jasnoœæ LED **
który kana³ pomiaru ma byæ wyœwietlany **
ustawianie miejsca kropki dziesiêtnej / tryb wyœwietlania
umo¿liwia wyœwietlanie wartoœci ujemnych (-on=1)

zasilanie +
GND

opóŸnienie w³¹czenia alarmu akustycznego [sek]
czas trwania alarmu akustycznego[sek] (0= alarm ci¹g³y) [sek]
wyjœcie z MENU (d³u¿ej przytrzymaæ klawisz)

napiêcie referencyjne kalibracji [V]
skalowanie pomiaru
offset - wartoœæ dodana lub odjêta od pomiaru

GND

+

+

wyjœcie z MENU

tylko jedno wejœcie (np. wejœcie in1 pod³¹czone do obu kana³ów U1 i U2) **

** ustawienie wspólne dla obu kana³ów

Pod³¹czenie miernika do zasilacza.
Wykorzystano mo¿liwoœæ pomiaru tylko
napiêcia.
Widok od strony elementów smd.

ZASILACZ
max 30V

_

+

Dla parametrów wielocyfrowych. (np. U1L 4 cyfry) mamy mo¿liwoœæ podgl¹du ustawionej wartoœci.
Nale¿y d³u¿ej przytrzymaæ klawisz i miernik zamiast U1L wyœwietli ustawion¹ wartoœæ np. 11.50.
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. LEd.2 = jasnoœæ wyœwietlaczy) ustawiony parametr jest od razu
widoczny. D³ugie naciœniêcie klawisza spowoduje jego edycjê.

Wyjœcie z trybu programowania :
Na pozycji " - - - " nacisn¹æ d³u¿ej klawisz. Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.
Je¿eli w trybie programowania, nie naciœniemy klawisza przez 1 minutê, to miernik równie¿ samoistnie
przejdzie do pomiarów. UWAGA: po wyjœciu z MENU nastêpuje RESET procesora, tak jak po
wy³¹czeniu i ponownym w³¹czeniu zasilania.
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out1

GND
GND

MENU kana³u U

Nr. Symbol

Miernik M414 ma 2 wejœcia pomiarowe: in1 oraz in2. Napiêcie z tych wejœæ jest podane na 2 kana³y
pomiarowe U1 i U2 które przetwarzaj¹ matematycznie wynik.
W tej wersji miernika kana³ U1 mierzy napiêcie zasilania (do 30V DC) a kana³ U2 pr¹d pobierany przez
urz¹dzenie (do 3A). Do pomiaru pr¹du jest wykorzystany bocznik 20mR/1W umieszczony w "minusie".
W menu mamy mo¿liwoœæ takiego ustawienia miernika ¿e na oba kana³y pomiaru U1 / U2 zostanie
podany sygna³ z wejœcia np. in1 a wiêc oba kana³y bêd¹ mierzy³y i wyœwietla³y t¹ sam¹ wartoœæ (zgodnie
z ustawieniami wyœwietlania i kalibracji dla danego kana³u). Ma to zastosowanie gdy z jednego
mierzonego napiêcia chcemy wywo³aæ ró¿ne reakcje wyjœæ out1 /out2.

UWAGA: zachowaæ ostro¿noœæ przy lutowaniu
przewodów do p³ytki.
NIE lutowaæ przewodów pod napiêciem !
Po wykonaniu wszystkich po³¹czeñ sprawdziæ
ich prawid³owoœæ i czy nie powsta³o zwarcie
do innych punktów na p³ytce.
Dopiero po sprawdzeniu pod³¹czyæ napiêcie.

ODBIORNIK PR¥DU
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POMIAR od 0V do 30V . ODDZIELNE WEJŒCIE ZASILANIA I POMIARU
W celu uzyskania pomiaru napiêcia od 0V musimy rozdzieliæ zasilanie miernika od obwodu pomiaru
napiêcia. W tym celu nale¿y przeci¹æ œcie¿kê oznaczon¹ na rysunku jak "X" .
Zasilanie i napiêcie mierzone ³¹czymy do punktów lutowniczych zgodnie z rysunkiem

out1

GND
GND

out2
M414

wyjœcia steruj¹ce

przeci¹æ œcie¿kê
x

GND

GND

+

+
wejœcie pomiaru
napiêcia 0V - 30V

5V

- 30

VD

C

zasilanie
miernika

UWAGA:
1. zachowaæ ostro¿noœæ przy lutowaniu przewodów do p³ytki.
NIE lutowaæ przewodów pod napiêciem !
Po wykonaniu wszystkich po³¹czeñ sprawdziæ ich prawid³owoœæ
i czy nie powsta³o zwarcie do innych punktów na p³ytce.
Dopiero po sprawdzeniu pod³¹czyæ napiêcie.
2. Nale¿y pamiêtaæ ¿e minus napiêcia zasilania i minus
napiêcia pomiaru s¹ wspólne (oznaczone jak GND).
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d³ugie naciœniêcie - (ENTER) zatwierdzenie zmian lub wejœcie do nastêpnego poziomu MENU (>2sek)
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.
1/2. UL / UH

+
GND

PROGRAMOWANIE cd.
Rozró¿niane s¹ dwa sposoby naciœniêcia klawisza:
krótkie naciœniêcie - (NEXT) - przejœcie do nastêpnej pozycji MENU lub edycja cyfry
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
dla ch.3 lub ch.4. Dla ch.1 lub ch2. (wyœwietlanie tylko jednego kana³u) krótkie naciskanie powoduje
zmianê jasnoœci wyœwietlaczy.

USTAWIENIE DOLNEGO I GÓRNEGO PROGU ALARMU

Gdy napiêcie mierzone danego kana³u spadnie poni¿ej ustawionego progu UL, lub wzroœnie powy¿ej
progu UH w³¹czy siê sygnalizator akustyczny (buzer) i bêdzie sygnalizowa³ alarm.
Alarm dla danego kana³u mo¿na wy³¹czyæ ca³kowicie ustawiaj¹c parametr A.on na 0, lub wy³¹czyæ tylko
jeden próg ustawiaj¹c go poza mo¿liwym do zmierzenia napiêciem.
UWAGA: górny próg alarmu UH musi mieæ wiêksz¹ 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 = 15.00V. Dlatego chc¹c ustawiæ dolny próg na 23.00
najpierw ustawiamy górny próg alarmu UH np. na 30.00V.
Je¿eli UH ma ju¿ wiêksz¹ wartoœæ ni¿ planowane UL wówczas od razu ustawiamy próg UL.
ZMIANA GÓRNEGO PROGU UH z 15.00V na 29.50V
0. Krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ nr. kana³u który chcemy programowaæ, np. U1.
1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (wejœcie do MENU) .Miernik wyœwietli "Pro" a nastêpnie nr. kana³u,
¿eby upewniæ nas ¿e bêdziemy programowaæ w³aœciwy kana³. Nr kana³u wyœwietla siê ok. 1 sek.
Nastêpnie miernik wyœwietli "UL" czyli pierwsz¹ pozycjê MENU.
2. Krótko, nacisn¹æ klawisz, na wyœwietlaczy pojawi siê " UH " (górny próg alarmu)
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (podgl¹d) miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ np. 15.00
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ to:
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (edycja) miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona. Nie zmieniamy tej cyfry (by³o 0) dlatego nale¿y:
5. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry nastêpnej, która bêdzie mocniej
podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 5.
6. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry nastêpnej, która bêdzie mocniej
podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 9.
7. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji ostatniej cyfry z lewej strony.
Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 2. Na wyœwietlaczu mamy 29.50
8. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wyœwietlacz zacznie migaæ. Je¿eli chcemy poprawiæ ustawian¹
wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:
9. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - (zapisanie zmian) miernik wyœwietli " rEC "' co oznacza
zapis do pamiêci i ponownie wyœwietli "UH" co upewni nas ¿e ustawialiœmy górny próg alarmu.
10. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.
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3 Aon.**

W£¥CZENIE / WY£¥CZENIE ALARMU

KANA£ 3: I*T = AMPEROGODZINY

Parametr jest ustawiany dla ka¿dego kana³u indywidualnie. Ustawienie parametru Aon.1 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. UL1, UH1.
Ustawienie Aon.0 wy³¹cza alarm akustyczny i sygnalizacjê na wyœwietlaczu.
Je¿eli parametr out.* (dodatkowe tryby pracy wyjœcia steruj¹cego) jest ustawiony na out.0 wówczas
wy³¹czenie alarmu (Aon.0) nie ma znaczenia dla dzia³ania wyjœæ steruj¹cych.

4 b.*

USTAWIENIE G£OŒNOŒCI BUZERA

Parametr jest ustawiany wspólnie dla obu kana³ów. Ustawienie parametru b.0 powoduje ¿e alarm
akustyczny zostanie wy³¹czony ale bêdzie sygnalizowany na wyœwietlaczu odpowiedni¹ sygnatur¹.
Parametr b.1 powoduje ¿e buzer dzia³a ciszej, b.2 g³oœniej. Sygna³ klawisza nie zale¿y od ustawieñ b.*

5. OUt*

PODSTAWOWE TRYBY PRACY WYJŒCIA STERUJ¥CEGO

>>> str. 5

Na stronie 5

6 out.*

DODATKOWE TRYBY PRACY WYJŒCIA STERUJ¥CEGO

Parametr jest ustawiany dla ka¿dego kana³u indywidualnie. Mo¿e przyjmowaæ 3 wartoœci.
out.0 wyjœcia steruj¹ce s¹ w³¹czane bezpoœrednio z komparatora porównuj¹cego napiêcie mierzone
z ustawionymi progami alarmów. Pracuj¹ niezale¿nie od ustawieñ alarmu akustycznego:
np. wy³¹czenie alarmu (Aon.0 ) nie spowoduje wy³¹czenia wyjœæ steruj¹cych, podobnie
opóŸnienie alarmu "dEL", czas trwania "dur" i wy³¹czenie alarmu klawiszem nie maj¹ znaczenia.
Stan wyjœæ steruj¹cych zale¿y wy³¹cznie od przekroczenia progów alarmowych i ustawieñ
podstawowego trybu pracy wyjœcia "OUt.*
out.1 wyjœcia steruj¹ce zale¿¹ od ustawienia czasowych "dEL" i "dur" czyli wyjœcie mo¿e siê w³¹czyæ po
czasie "dEL" od wyst¹pienia alarmu i byæ w³¹czone tylko przez czas "dur" (lub do zaniku alarmu).
Nie jest mo¿liwe wy³¹czenie wyjœcia klawiszem SW. ani wy³¹czeniem alarmu akustycznego.

Miernik ma mo¿liwoœæ pomiaru pojemnoœci akumulatorów do 32Ah. S³u¿y do tego kana³ 3 "Ah"
W³¹czamy go w MENU ustawiaj¹c pozycjê ch na "ch.4". Prze³¹czaj¹c kana³y klawiszem mamy kolejno:
U1, U2 i Ah.
Przy pomiarze amperogodzin miernik co 0,6 sek. pobiera próbki pr¹du i dodaje je do rejestru amperogodzin, a nastêpnie dzieli przez czas jaki up³yn¹³ od w³¹czenia miernika.
Pocz¹tkowo wynik podawany jest z dok³adnoœci¹ 1mAh a po przekroczeniu 9.999 dok³adnoœæ wskazañ
zmniejsza siê do 10mAh. Maksymalnie mo¿emy zmierzyæ 32.00 Ah. Po przekroczeniu tej wartoœci,
wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ niezmiennie 32.01 co oznacza ¿e przekroczono zakres pomiarowy.
Kana³ amperogodzin nie ma ¿adnego MENU i d³ugie naciœniêcie klawisza spowoduje tylko wyœwietlenie
nazwy kana³u (Ah).
Funkcjê pomiaru pojemnoœci mo¿emy wykorzystaæ zarówno do sprawdzenia jaki ³adunek zosta³
przes³any do akumulatora przy ³adowaniu jak równie¿ okreœliæ pojemnoœæ akumulatora w czasie
roz³adowania.
W oddzielnym opisie podano 2 przyk³ady adaptacji miernika do tych funkcji:
1. pomiar ³adowanie telefonu komórkowego z wy³¹czeniem ³adowania po spadku pr¹du pobieranego
przez telefon do okreœlonej wartoœci (typowo 100mA).
Pozwala to na ocenê stopnia zu¿ycia akumulatora jak równie¿ chroni przed d³ugotrwa³ym ³adowanie
co mo¿e skracaæ ¿ywotnoœæ akumulatora.
2. pomiar pojemnoœci akumulatora ¿elowego 12V z wy³¹czeniem roz³adowania po spadku napiêcia do
zaprogramowanej wartoœci (typowo 10,5V).
¯eby wykorzystaæ miernik do podanych wy¿ej funkcji musimy mieæ uk³ad odcinaj¹cy pr¹d p³yn¹cy z
akumulatora lub do akumulatora. W przyk³adach podajemy schemat jednego z mo¿liwych rozwi¹zañ.

KANA£ 4: U*I = P

MOC PR¥DU

Kana³ 4 umo¿liwia odczyt mocy jak¹ pobiera odbiornik. Moc jest to iloczyn napiêcia na odbiorniku i pr¹du
jaki p³ynie przez odbiornik. Miernik mno¿y te dwie wartoœci i wynik wyœwietla pocz¹tkowo z dok³adnoœci¹
1 mW a po przekroczeniu 9.999 W z dok³adnoœci¹ 10mW. Maksymalna moc mierzona to 32W.
Po przekroczeniu tej wartoœci, wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ niezmiennie 32.01 co oznacza ¿e
przekroczono zakres pomiarowy.
Kana³ 4 nie ma MENU i d³ugie naciœniêcie klawisza spowoduje tylko wyœwietlenie nazwy kana³u (P).

out.2 wyjœcia zale¿¹ od ustawienia czasowych "dEL" i "dur" i dodatkowo mog¹ zostaæ wy³¹czone przez
naciœniêcie klawisza SW. lub wy³¹czenie alarmu akustycznego w MENU (Aon.0 )

7 LEd.*

ZMIANA JASNOŒCI WYŒWIETLACZA LED

Do zmiany jasnoœci wyœwietlacza s³u¿y, dostêpny w MENU, parametr "LEd.*" który mo¿na ustawiæ
na jedn¹ z 3 wartoœci:
LEd.1 - najmniejsza jasnoœæ wyœwietlacza
LEd.2 - jasnoœæ œrednia
LEd.3 - najwiêksza jasnoœæ wyœwietlacza
Przy wyœwietlaniu tylko jednego kana³u (parametr ch.1 lub ch.2) nie musimy wchodziæ do MENU ¿eby
zmieniæ jasnoœæ. Krótkie naciskanie klawisza zmienia jasnoœæ LED.
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14 rEF*

WARTOŒÆ REFERENCYJNA KALIBRACJI

Jest to wartoœæ jak¹ miernik bêdzie wyœwietla³ po kalibracji przy danym napiêciu wejœciowym.
Przyk³ad: dla typowego pod³¹czenia miernika, miernik mierzy napiêcie wejœciowe (i zarazem zasilaj¹ce
miernik) od 3.60V do 30.00V. Fabrycznie wartoœæ referencyjna jest ustawione na 24 i przy napiêciu
24.00V na wejœciu in1 miernik jest kalibrowany. To oznacza ¿e dla napiêcia 24.00V bêdzie pokazywa³ 24.00.
Je¿eli nie zmienimy wartoœci referencyjnej (24) i skalibrujemy miernik przy napiêciu 12.00V, wówczas
dla napiêcia 12.00V miernik bêdzie pokazywa³ 24.00.
W ten sposób mo¿emy zmieniaæ zakres wyœwietlanych wartoœci (zakres pomiarowy).
Wartoœæ referencyjna jest ustawiana dla ka¿dego kana³u niezale¿nie.
Sposób programowania jest bardzo podobny do programowania parametrów "del" i "dur".

5. OUt*

Miernik ma 2 niezale¿ne wyjœcia steruj¹ce out1 i out2 przyporz¹dkowane odpowiednio do
kana³ów U i A. Dodatkowo stan wyjœcia jest sygnalizowany diodami LED. Gdy na wyjœciu jest napiêcie
3V3 wówczas dioda œwieci, gdy jest 0V - dioda gaœnie. Poni¿ej przedstawiono zale¿noœæ napiêcia na
wyjœciu steruj¹cym od napiêcia mierzonego i ustawionych progów alarmowych dla ró¿nych trybów pracy
wyjœcia. Parametr jest ustawiany dla ka¿dego kana³u indywidualnie.

Uout

3V3

BRAK
ALARMU

ALARM

0V

15 /16 SCAL / OFFS

PODSTAWOWE TRYBY PRACY WYJŒCIA STERUJ¥CEGO

ALARM

tryb pracy -

Zgodnie z alarmem akustycznym

SKALOWANIE POMIARU i OFFSET

Skalowanie (SCAL) jest to liczba przez jak¹ mo¿emy pomno¿yæ wynik pomiaru dla zmiany jego wartoœci.
Typowo skalowanie ma wartoœæ 1.000 i ta wartoœæ nie zmienia pomiaru.

3V3

BRAK
ALARMU

ALARM

Wyœwietlany wynik = (Pomiar x Skalowanie) +/- Offset
Je¿eli ustawimy skalowanie na 0.500 wówczas wyœwietlany wynik bêdzie dwa razy mniejszy.
Dla SCAL = 1.250 wynik bêdzie powiêkszony o 25%.
Offset jest to liczba jak¹ dodajemy lub odejmujemy od wyniku pomiaru (pomno¿onego przez SCAL.)
Offset = 0000 nie zmienia wyniku pomiaru.
Przyk³ad: wynik pomiaru napiêcia = 12,50V. Jako OFFSET wpiszemy liczbê 0101.
wyœwietlony wynik = 13,51. Nale¿y zwróciæ uwagê ¿e OFFSET nie uwzglêdnia kropki dziesiêtnej, traktuje
pomiar jak liczbê ca³kowit¹. Je¿eli jako OFFSET wpiszemy liczbê - 0101 wówczas wynik = 11,49 .
Wartoœæ SCAL i OFFS jest ustawiana dla ka¿dego kana³u niezale¿nie.
Sposób programowania jest bardzo podobny do programowania parametrów "UL" i "UH".

OUt.1

UH

UL

0V

ALARM

Uout

UH

UL

tryb pracy -

OUt.2

Odwrotnie ni¿ alarm akustyczny

3V3

BRAK
ALARMU

ALARM

0V

ALARM

Uout

UH

UL

tryb pracy -

OUt.3

Histereza "heat" lub "charge"

Uout

3V3

BRAK
ALARMU

ALARM

0V

UL

ALARM

UH

tryb pracy -

OUt.4

Histereza "cool" lub "discharge"
UWAGI:
1. Dla trybu pracy OUt.0 na wyjœciu jest zawsze napiêcie 0V.
2. Dla trybu pracy OUt.3 po w³¹czeniu zasilania napiêcie na wyjœciu jest 3V3 o ile napiêcie mierzone
jest poni¿ej progu UH. Je¿eli jest powy¿ej UH, to po w³¹czeniu napiêcie na wyjœciu = 0V
3. Dla trybu pracy OUt.4 po w³¹czeniu zasilania napiêcie na wyjœciu jest 3V3 o ile napiêcie mierzone
jest powy¿ej progu UL. Je¿eli jest poni¿ej UL, to po w³¹czeniu napiêcie na wyjœciu = 0V
4.Je¿eli parametr out.* (dodatkowe tryby pracy wyjœcia steruj¹cego) jest ustawiony na out.0
wówczas wyjœcia pracuj¹ niezale¿nie od ustawieñ alarmu akustycznego: np. wy³¹czenie alarmu (Aon.0 )
nie spowoduje wy³¹czenia wyjœæ steruj¹cych, podobnie opóŸnienie alarmu i czas trwania nie maj¹
znaczenia.
5. Na czas programowania (w MENU) oba wyjœcia s¹ wy³¹czane.
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8 Ch.*

ZMIANA WYŒWIETLANEGO KANA£U POMIARU

Miernik mo¿e wyœwietliæ maksymalnie 4 kana³y pomiaru: dwa kana³y podstawowe U (napiêcie) i A (pr¹d)
oraz 2 kana³y dodatkowe (obliczane) Ah (amperogodziny) i P (moc pr¹du).
Zmiany kana³u pomiaru dokonujemy przez krótkie naciœniêcie klawisza. Po naciœniêciu, na chwilê,
wyœwietli siê znak kana³u który bêdzie wyœwietlany np. " -A- " po czym miernik wyœwietli zmierzon¹
wartoœæ. Poniewa¿ na ogó³ nie interesuj¹ nas informacje ze wszystkich kana³ów, dlatego w MENU
mamy mo¿liwoœæ ograniczenia ich iloœci. S³u¿y do tego parametr "ch.*"
ch.1 - wyœwietla tylko jeden kana³ U (typowo napiêcie [V])
ch.2 - wyœwietla tylko jeden kana³ A (typowo pr¹d [A])
ch.3 - mo¿na wyœwietliæ dwa kana³y: U albo A.
ch.4 - mo¿na wyœwietliæ trzy kana³y: U , A lub Ah (amperogodziny) [Ah]
ch.5 - mo¿na wyœwietliæ cztery kana³y: U , A , Ah lub P (moc pr¹du UxA) [W]
Zmiany kana³u dokonujemy krótko naciskaj¹c klawisz. Kana³y zmieniaj¹ siê w kolejnoœci U, A, Ah, P
Uwagi:
1. wyniki dla kana³ 3 (Ah) oraz 4 (P) s¹ obliczane z pomiarów w kanale 1 i 2, dlatego kana³y 3 i 4 nie
maj¹ swojego MENU.
2. po³o¿enie kropki dziesiêtnej dla kana³u 3 (Ah) oraz 4 (P) jest powielane z kana³u 2 (A). Ale, po
przekroczeniu wartoœci 9.999 nast¹pi zmniejszenie dok³adnoœci wyœwietlania i kropka przesunie siê
o jedno miejsce w prawo czyli miernik wyœwietli 10.00.
Wykorzystuj¹c skalowanie mo¿na zwiêkszyæ zakres pomiaru pojemnoœci akumulatorów i mocy pr¹du
przez zmianê skalowania kana³u A np. na 0.100 i przesuniêcie kropki dziesiêtnej.

9 dP.* MIEJSCE KROPKI DZIESIÊTNEJ i SPOSÓB WYŒWIETLANIA ZER
Dla kana³ów U i A mo¿emy zaprogramowaæ po³o¿enie kropki dziesiêtnej oraz sposób wyœwietlania zer .
S³u¿y do tego parametr "dP.*" który mo¿e przyjmowaæ jedn¹ z 9 wartoœci. Dla 5 pierwszych ustawieñ,
z lewej strony wyœwietlacza pojawia siê dodatkowy znak " o dP.1" który oznacza ¿e bêd¹ wyœwietlane
zera z lewej strony wyniku. Dla nastêpnych ustawieñ zera nie bêd¹ wyœwietlane. Ostatnia cyfra z prawej
strony jest wyœwietlana zawsze. Poni¿ej przyk³ady dla 2 liczb: jednocyfrowej liczby 3 i dwucyfrowej 23.
odP.0
o dP.1
odP.2
odP.3
odP.4

3
- 0. 0 0 3
- 0. 0 3
0. 3
3.

23
0. 0 2 3
0. 2 3
2. 3
2 3.

dP.1
dP.2
dP.3
dP.4

-

.
.

3
3
.3
3.

.

23
.23
2. 3
2 3.

WYŒWIETLANIE WARTOŒCI UJEMNYCH

Parametr jest ustawiany dla kana³ów U1 i U2 indywidualnie. Mo¿e przyjmowaæ 2 wartoœci:
-on.0 miernik nie wyœwietla liczb ujemnych. Je¿eli wartoœæ zmierzona lub obliczona jest ujemna wówczas
wyœwietli "0".
-on.1 miernik wyœwietla liczby ujemne. Minus jest wyœwietlany na dodatkowej prostok¹tnej diodzie z lewej
strony wyœwietlacza LED.
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Uwaga:
1. aby oba kana³y pokazywa³y identycznie, musimy skorygowaæ po³o¿enie kropek dziesiêtnych.
2. pomiar z jednego wejœcia na obu kana³ach spowoduje ¿e kana³y obliczeniowe Ah i P nie bêd¹ dostêpne.
Przyk³ad: wykorzystanie miernika do uruchamiania agregatu pr¹dotwórczego do ³adowania akumulatorów.
Wykorzystano typowy pomiar napiêcia zasilania z wejœcia in1. Dzia³anie bêdzie nastêpuj¹ce:
Po spadku napiêcia do zadanego progu U1L na wyjœciu out1 pojawi siê napiêcie w³¹czaj¹ce "stacyjkê"
agregatu. Natomiast na wyjœciu out2 napiêcie pojawi siê z opóŸnieniem np. 3 sek i zniknie po czasie
np. 7 sek. Napiêcie to bêdzie uruchamia³o rozrusznik agregatu.
Napiêcie na wyjœciu out1 zniknie dopiero po zwiêkszeniu siê napiêcia akumulatorów do progu U1H
(akumulatory na³adowane). Po roz³adowaniu akumulatorów do progu U1L cykl powtórzy siê.
W tym przyk³adzie, progi U1L i U2L oraz U1H i U2H ustawiamy takie same.

12/13 dEL / dur

OPÓNIENIE i CZAS
TRWANIA ALARMU AKUSTYCZNEGO
UWAGI

Gdy napiêcie akumulatora spadnie poni¿ej ustawionego progu UL, po czasie "dEL" w³¹czy siê
sygnalizator akustyczny (buzer) i bêdzie sygnalizowa³ alarm przez czas "dur" (fabrycznie
ustawiony na 5 sek. ) OpóŸnienie w³¹czenia i czas trwania alarmu mo¿emy zmieniæ w MENU
ustawiaj¹c parametr "dEL" ( delay) i "dur" ( duration) w zakresie od 0 do 199 sek. (3min,19sek).
UWAGA: Je¿eli dla "dur" ustawimy 0 , wówczas alarm bêdzie dzia³a³ ca³y czas, a¿ do ust¹pienia
przyczyny alarmu lub wy³¹czenia go klawiszem.
Sposób postêpowania przy ustawianiu obu czasów jest identyczny. Poni¿ej przyk³ad zmiany czasu "dur"
ZMIANA CZASU TRWANIA ALARMU AKUSTYCZNEGO
Przyk³ad: zmieniamy ustawienie wartoœci " dur " (duration) z 5 sek. na 2min (120sek).

Uwagi:
1. po³o¿enie kropki dziesiêtnej dla kana³u 3 (Ah) oraz 4 (P) jest powielane z kana³u 2 (A). Ale, po
przekroczeniu wartoœci 9.999 nast¹pi zmniejszenie dok³adnoœci wyœwietlania i kropka przesunie siê
o jedno miejsce w prawo czyli miernik wyœwietli 10.00.
Wykorzystuj¹c skalowanie mo¿na zwiêkszyæ zakres pomiaru pojemnoœci akumulatorów i mocy pr¹du
przez zmianê skalowania kana³u A np. na 0.100 i przesuniêcie kropki dziesiêtnej.

10 -on.*

11 1 in.*

Ustawienie parametru 1in.0 (fabryczne) pozwala miernikowi mierzyæ 2 niezale¿ne kana³y napiêciowe z
wejœæ in1 / in2 a wyniki wyœwietla na wyœwietlaczu jako U1 i U2. Jest to typowy tryb pracy miernika.
Ustawienie 1in.1 oznacz ¿e na oba kana³y U1 / U2 zostanie podany sygna³ z wejœcia in1 a wiêc oba
kana³y bêd¹ mierzy³y i wyœwietla³y t¹ sam¹ wartoœæ (zgodnie z ustawieniami wyœwietlania i kalibracji dla
danego kana³u). Ma to zastosowanie gdy z jednego mierzonego napiêcia chcemy wywo³aæ ró¿ne reakcje
wyjœæ out1 /out2. Ustawienie 1in.2 oznacz ¿e na oba kana³y zostanie podany sygna³ z wejœcia in2.

1. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - wejœcie do MENU.
2. Krótko, kilkakrotnie nacisn¹æ klawisz, a¿ na wyœwietlaczy pojawi siê " dur " (duration)
3. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - podgl¹d, miernik wyœwietli aktualnie ustawion¹ wartoœæ np. 005
je¿eli chcemy wycofaæ siê z edycji naciskamy klawisz krótko, je¿eli chcemy zmieniæ wartoœæ:
4. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - edycja, miernik przejdzie do edycji przy czym cyfra z prawej strony
bêdzie mocniej podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 0.
5. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry œrodkowej która bêdzie mocniej
podœwietlona. Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 2.
6. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik przejdzie do edycji cyfry z lewej strony
Krótko naciskaj¹c klawisz zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê na 1.
7. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - zapisanie zmian, wyœwietlacz zacznie migaæ. Je¿eli chcemy poprawiæ
ustawian¹ wartoœæ nale¿y krótko nacisn¹æ klawisz. Je¿eli chcemy j¹ zapamiêtaæ nale¿y:
8. D³u¿ej nacisn¹æ klawisz - miernik wyœwietli " rEC " co oznacza zapis do pamiêci
i ponownie wyœwietli "dur" co upewni nas ¿e ustawialiœmy czas trwania alarmu.
9. Przejœcie do nastêpnej pozycji MENU - krótko naciskaj¹c klawisz.
10. Wyjœcie z MENU - krótko naciskaj¹c klawisz, ustawiæ pozycjê " - - - " i d³u¿ej przytrzymaæ klawisz.
Miernik wyœwietli "End" i przejdzie do pomiarów.
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