
6,8V - 37V
od 6mA do 45mA
2 / sek.
-25C do +99C (lub +60C)
1C
+/- 1C  +/- 1 cyfra
elektroniczny na przewodzie 1,5m.

(napiêcie zasilania = napiêcie mierzone)

(zale¿y od napiêcia zasilania,  jasnoœci  i  koloru  LED)

6,8V do 37V
0,1V
+/- 0.5%  +/- 1 cyfra

3 cyfry LED 10mm  (czerwony, zielony, niebieski lub ¿ó³ty)
3 cyfry LED 14mm  (czerwony lub  zielony)
47 szer. x 18 wys. x 51mm.   dla LED o wysokoœci 10mm
59 szer. x 23 wys. x 51mm.   dla LED o wysokoœci 14mm

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

Wymiary  :

V.20112013

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

tel.  (22)-245-09-62
biuro@jsel.pl

www.jselektronik.pl
e-mail:
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ZASTOSOWANIE:
u

u

Pomiar temperatury i napiêcia w samochodach,
³odziach, lodówkach akumulatorowych itp.
Sygnalizacja akustyczna przekroczenia ustawionych
progów   temperatury i napiêcia.
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01-912 Warszawa  ul. Wolumen 6 m.43

Termometr / Woltomierz
CTV /AL

+

DC 6V8 - 37V 1,
5m

Czujnik temperatury

1
4

23
+ _

+ _

+ ALARMY

W£AŒCIWOŒCI
Pomiar napiêcia zasilaj¹cego  miernik (DC  6,8V - 37V)

Regulacja g³oœnoœci alarmu
Trwa³e wyœwietlacze LED.
Regulacja jasnoœci wyœwietlaczy.

Niezale¿ne, programowalne  alarmy dla napiêcia i temperatury

u

u

u

u

u

u

u

u

Pomiar temperatury od -25 C do +99 C (lub +60C)

Dostêpny z  wyœwietlaczami o wysokoœci 10mm, 14mm.
Przeznaczony do pracy ci¹g³ej.

o o

OPIS: CTV  jest po³¹czeniem woltomierza i termometru
w jednym mierniku. Pozwala to  na umieszczenie go w
przyrz¹dach gdzie nie ma miejsca na dwa mierniki.
W zale¿noœci od iloœci wolnego miejsca do monta¿u,
mo¿emy wybraæ wyœwietlacze o wysokoœci 14mm lub
10mm.  Miernik mo¿na zamontowaæ bezpoœrednio w
urz¹dzeniu docelowym (np, za pomoc¹ "zestawu monta-
¿owego, lub w osobnej obudowie. Wykaz mo¿liwoœci jest
podany na naszej stronie www.jsel.pl   Napiêcie zasilaj¹ce
miernik jest jednoczeœnie napiêciem mierzonym przez
woltomierz. Czujnik temperatury jest po³¹czony z miernikiem
przewodem .
Miernik ma wbudowany alarm akustyczny (buzer) i mo¿e
sygnalizowaæ przekroczenie zaprogramowanych progów
napiêcia i temperatury. Np. przy ustawieniu dolnego progu temperatury na 0C bêdzie sygnalizowa³
spadek temperatury poni¿ej 0C. Podobnie gdy ustawimy próg górny np na 45C sygnalizacja w³¹czy
siê po przekroczeniu tej temperatury. Zmiana wskazañ temperatura / napiêcie , regulacja jasnoœci oraz
programowanie realizowane jest za pomoc¹ przycisku z  prawej strony wyœwietlacza.

Dane techniczne:

T



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

OFF
on
---
UL
UH
---
B0
B1
B2
B3
---
SLO
FAS
---
SHo
PEr
---
BE0
BE1

-  wy³¹czenie alarmu
-  w³¹czenie alarmu
-
-  ustawianie dolnego progu alarmu
-  ustawianie górnego progu alarmu
-
-  wy³¹czenie buzera (sygnalizatora)
-  g³oœnoœæ sygnalizatora ma³a
-  g³oœnoœæ sygnalizatora œrednia
-  g³oœnoœæ sygnalizatora wiêksza
-
-  opóŸnienie w³¹czenia alarmu
-  alarm bez opóŸnienia
-
-  alarm krótki trwa 2min.
-  alarm d³ugi ( trwa do wy³¹czenia)
-
-  wy³¹czenie sygna³u  klawisza
-  w³¹czenie sygna³u klawisza

wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania

wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania

wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania

wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania

wyjœcie z MENU bez zapamiêtywania

Zasad¹ programowania jest:

- - -

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.

ustaw odpowiedni¹ wartoœæ i czekaj.

ustawiæ miernik w tryb woltomierza (poprzedzone wyœwietleniem literki " ")
przytrzymaæ klawisz i poczekaæ a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " "
niezw³ocznie puœciæ klawisz a nastêpnie nacisn¹æ kilkakrotnie  a¿ pojawi siê " "
poczekaæ 4 sek. miernik wyœwietli aktualny  próg przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
naciskaj¹c klawisz zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry. Gdy ustawimy odpowiedni¹, w tym
przypadku  "0",   czekamy 4 sek.  a¿ miernik podœwietli nastêpn¹ (drug¹) cyfrê.
Ustawiamy "9",  czekamy 4 sek. a¿ miernik podœwietli pierwsz¹  cyfrê,
Ustawiamy "2"  czekamy 4 sek.

Po ustawieniu ostatniej cyfry miernik wyœwietli " " i wyjdzie z trybu programowania.Teraz, gdy
napiêcie akumulatora przekroczy  29,0V miernik bêdzie to sygnalizowa³  przerywanymi sygna³ami
a¿ wy³¹czymy alarm (gdy ustawiona jest opcja "PEr") lub przez 2 minuty (opcja "SHo") i wy³¹czy
sygnalizacjê.   Identycznie ustawiamy próg alarmu zbyt niskiego   napiêcia " " .

1. U
2. Pro
3. UH
4.
5.

6.
7.

End

UL

Przyk³ad:

wiêksz¹ wartoœæ

ustawiæ alarm ¿eby sygnalizowa³ spadek
napiêcia poni¿ej 20,5V i powy¿ej 29,0V.
Uwaga: alarm UH musi mieæ ni¿ UL,
dlatego najpierw ustawiamy alarm UH.

W³¹czenie alarmu:
"on"

on

Wybraæ w MENU - ustawienie to zostaje zapamiêtane.  Je¿eli w trakcie trwania alarmu   wy³¹czymy
alarm klawiszem lub wy³¹czy siê sam (dla opcji "SHo") to ¿eby alarm w³¹czyæ powtórnie  nale¿y wejœæ do
MENU, ustawiæ " " i poczekaæ na zapamiêtanie. Równie¿ od³¹czenie zasilania i powtórne w³¹czenie
uaktywni alarm jak równie¿ usuniêcie przyczyny alarmu, czyli np. zwiêkszenie napiêcia do wartoœci
powy¿ej progu uaktywni alarm.

Przy ustawianiu progów  alarmu temperatury trzecia cyfra (ostatnia z lewej) pozwala na zaprogramowanie
temperatury ujemnej przez ustawienie na niej "minusa". Brak znaku oznacza temperatury dodatnie.

Wejœcie w tryb programowania :
Pro

OFF

Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. powoduje zmianê
jasnoœci w cyklu zamkniêtym: 3, 2, 1, 0, Pro. Po pozycji "0" miernik wyœwietli  " ". Nale¿y wówczas
niezw³ocznie puœciæ klawisz, miernik wyœwietli wówczas pierwsz¹ pozycjê MENU czyli " ".
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PROGRAMOWANIE:

UL UH

CL CH

Je¿eli wejdziemy w tryb programowania w czasie gdy miernik pokazuje napiêcie , wówczas
zaprogramujemy alarmy dla napiêcia, oznaczone (dolny próg alarmu i (górny próg).
Je¿eli  miernik jest prze³¹czony na pomiar temperatury, wówczas wejœcie w tryb programowania umo¿liwi
nam ustawianie progów alarmu dla temperatury  oznaczone i .
Poni¿ej znajduje siê opis programowania dla trybu pracy miernika jako woltomierza. W trybie pomiaru
temperatury MENU jest prawie identyczne, jedynie zamiast UL jest CL a zamiast UH jest CH.
Dodatkowo, cyfra po lewej stronie programuje nam znak alarmu temperatury (-) dla temperatur ujemnych.
UL - dolny próg alarmu napiêcia, poni¿ej tej wartoœci w³¹czy siê alarm.
UH - górny próg alarmu napiêcia  powy¿ej tej wartoœci w³¹czy siê alarm.
CL - dolny próg alarmu temperatury, poni¿ej tej wartoœci w³¹czy siê alarm.
CH - górny próg alarmu temperatury.
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Wy³¹czanie alarmu :
1. OFF

on
2.

on
3. SHo

on
4.

Alarm wy³¹cza siê na 3 sposoby:
Wybraæ w MENU pozycjê " " 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 " ".

W czasie trwania alarmu,  naciœniêcie klawisza spowoduje jego wy³¹czenie. ¯eby alarm uaktywniæ
nale¿y z MENU wybraæ " " lub wy³¹czyæ i powtórnie w³¹czyæ zasilanie.

Je¿eli ustawiona jest opcja " " (alarm krótki) alarm wy³¹czy siê sam po ok. 2 minutach. ¯eby alarm
uaktywniæ ponownie nale¿y z MENU wybraæ " " lub wy³¹czyæ i powtórnie w³¹czyæ zasilanie.

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.

MONTA¯: Miernik dostêpny jest z wyœwietlaczem o wysokoœci cyfr 10mm lub 14mm. Mo¿na zamontowaæ
go w osobnej obudowie lub bezpoœrednio w urz¹dzeniu z którym wspó³pracuje. Poni¿ej, w tabeli
przedstawiono niektóre z mo¿liwoœci.

Obudowa z tworzywa
sztucznego, Z-67.

Miernik bez obudowy.
(nie w ka¿dej wersji jest klawisz)

Obudowa  metalowa
produkcji JS Elektronik.

2M

wysokoœæ  LEDobudowa / symbol uwagi wymiary

29 x 63x 67

21 x 50x 62
wymiary

bez podstawki

Z-67

BO

2M

10mm

10mm

10mm

Obudowa tablicowa
z  tworzywa sztucznego.

KM-61
36 x 72x 72

KM-61

14mm

14mm

A x B x C

A x B x C

Zestaw monta¿owy L14A .
monta¿ w obudowie urz¹dzenia.

23 x 59x 53

23 x 59x 50

A x B x C

L14A

14mm
A

B C

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

18 x 47x 51

L10A

10mm

18 x 47x 51

28 x 76x 51

A

B C

CT

CT/AL

Termometr .  Zakres pomiaru  -25C do 99C.  Zasilanie   6V8 - 37V DC,

Termometr   z alarmem. Alarm akustyczny przekroczenia zadanych progów temperatury.

CTV

VS4

Termometr / woltomierz .  Prze³¹czanie pomiaru przyciskiem.

Woltomierz samochodowy z termometrem .  Wyjœcie prze³¹czaj¹ce sterowane napiêciem.

Termometr / woltomierz .  Niezale¿ne  alarmy akustyczne przekroczenia zadanych progów

temperatury i napiêcia.

CTV/AL

Dostêpne wersje mierników z pomiarem temperatury:
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KALIBRACJA:

1
2
3
4

5

Termometr CTV ma mo¿liwoœæ kalibracji wskazañ temperatury.  Kalibracja mo¿e byæ potrzebna np. po
zmianie czujnika temperatury,  Do kalibracji musimy mieæ termometr wzorcowy.
Postêpujemy wówczas nastêpuj¹co:

. umieœciæ czujnik temperatury miernika  blisko termometru wzorcowego.

. w³¹czyæ zasilanie miernika  i odczekaæ 5 min.

. za³o¿yæ zworkê na styki VPP i GND (zewrzeæ styki). Wskazanie zmieni siê na dok³adniejsze.

. naciskaj¹c przycisk kilkakrotnie, doprowadziæ do wskazañ miernika jak najbli¿szych wskazaniu
termometru wzorcowego. Ka¿de naciœniêcie klawisza zwiêksza wskazanie miernika o 0,2 - 0,4C
Po dojœciu do wskazania maksymalnego (ok. +3C od temperatury obliczeniowej) wskazanie zmaleje
o 6C (ok. -3C od temperatury obliczeniowej).

. Po kalibracji zdj¹æ zworkê

.
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+U2

V
P

P
SW

+ + 1,5 - 3m

SW - dodatkowy przycisk do regulacji
jasnoœci (nie ma w komplecie).

Tu  za³o¿yæ zworê do
kalibracji  temperatury.

Czujnik temperatury

REGULACJA JASNOŒCI: miernik ma przycisk regulacji jasnoœci i programowania na p³ytce wyœwietlaczy.
Przytrzymanie wciœniêtego klawisza powy¿ej 2 sek. powoduje zmianê jasnoœci w cyklu zamkniêtym:
3, 2, 1, 0, Pro. przy czym cyfra  3 oznacza jasnoœæ maksymaln¹  a 0 wygaszenie.
Po zerze miernik wyœwietla "Pro". Puszczenie klawisza w tym momencie spowoduje wejœcie do MENU,
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. 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.
Regulacjê jasnoœci i programowanie mo¿na uzyskaæ równie¿ montuj¹c dodatkowy przycisk np. w pewnym
oddaleniu od miernika i lutuj¹c go do punktów oznaczonych "SW".

Uwagi dodatkowe:
1.
2.

3.

4.

Alarmy s¹ w³¹czane / wy³¹czane  niezale¿nie dla pomiaru napiêcia i temperatury ("on" i "OFF" w MENU)
Pomiary napiêcia i temperatury s¹ realizowane ca³y czas, niezale¿nie od wyœwietlania.
Np. gdy miernik wyœwietla napiêcie, temperatura  jest równie¿ mierzona i w razie przekroczenia
ustawionego  progu w³¹czy alarm (o ile jest w³¹czony  alarm dla temperatury).
Ustawienie g³oœnoœci sygnalizacji, B0 - B3 , opóŸnienia alarmu  SLO - FAS, d³ugoœci alarmu SHo - PEr
oraz w³¹czenia / wy³¹czenia sygna³u klawisza s¹ wspólne dla pomiarów napiêcia i temperatury.
Termometr jest kalibrowany do konkretnego egzemplarza czujnika temperatury. Je¿eli zamienimy
czujniki miêdzy termometrami mo¿e wyst¹piæ b³¹d pomiaru.

UWAGA. termometr jest kalibrowany fabrycznie do konkretnego egzemplarza czujnika temperatury.
Je¿eli zamienimy  czujniki miêdzy termometrami mo¿e wyst¹piæ b³¹d pomiaru.

przycisk regulacji jasnoœci i programowania

zasilanie 6V8 - 37V

przewód z czerwonym paskiem.

.pl


