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On-board mini monitor

Instrukcja instalacji
i programowania

http://amperflex.com            e-mail: tech@amperflex.com                        tel: +48 583500655

mailto:tech@amperflex.com


2

Spis treści
1.Opis urządzenia.............................................................................................................................3

 1.1 Najważniejsze cechy i funkcje.............................................................................................3
 1.2 Specyfikacja techniczna.......................................................................................................4

2.Zasady bezpieczeństwa.................................................................................................................5
 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa............................................................................................5
 2.2 Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów......................................................................5

3.Instalacja.......................................................................................................................................6
 3.1 Uproszczony schemat ideowy przykładowej instalacji........................................................6
 3.2 Opis złączy On-board Mini Monitor ...................................................................................6
 3.3 Opis złączy bocznika DS100-DS500...................................................................................7
 3.4 Opis złączy modułu zbiornika TU01...................................................................................7
 3.5 Podłączenie bocznika...........................................................................................................8
 3.6 Konfiguracja adresowa boczników......................................................................................9
 3.7 Podłączenie modułu zbiornika.............................................................................................9
 3.8 Konfiguracja adresowa zbiorników.....................................................................................9
 3.9 Podłączenie czujników do modułu.....................................................................................10

4.Programowanie...........................................................................................................................11
 4.1 Konfiguracja wyświetlacza................................................................................................11
 4.2 Konfiguracja zegara czasu rzeczywistego.........................................................................12
 4.3 Konfiguracja akumulatorów i ładowarki...........................................................................12
 4.4 Konfiguracja zbiorników...................................................................................................13
 4.5 Konfiguracja wyjść sterujących i alarmowych..................................................................14
 4.6 Konfiguracja rejestratora....................................................................................................14

 ......................................................................................................................................................14
5.Notataki instalatora:....................................................................................................................15

http://amperflex.com            e-mail: tech@amperflex.com                        tel: +48 583500655

mailto:tech@amperflex.com


3

1.Opis urządzenia
On-board Mini Monitor to nowoczesny i funkcjonalny panel pomiarowy, przeznaczony do 
monitorowania wybranych parametrów na jachcie żaglowym, łodzi motorowej lub w 
pojeździe kempingowym. Monitor mierzy i wyświetla parametry pracy 6 akumulatorów lub 
6 zbiorników (lub mieszane - maksymalnie 6 urządzeń).
Wygodny odczyt zapewnia wyraźny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, a intuicyjna obsługa 
urządzenia odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Menu zrealizowane jest na ikonach 
co umożliwia obsługę przez załogę międzynarodową.
Dla poszczególnych akumulatorów urządzenie mierzy napięcie i prąd, na podstawie czego 
oblicza ilość zużytej energii w czasie, pojemność baterii, średni prąd z ostatniej godziny i 
12 godzin. Prognozuje pozostały czas do rozładowania akumulatora dla aktualnego i 
średniego obciążenia.
Bardzo dokładny odczyt zapewniają specjalistyczne 16 bitowe przetworniki analogowo-
cyfrowe,
np. dla bocznika 100A najmniejsza wartość pomiarowa to 3,33 mA.
Co 5 lub 15 minut urządzenie zapisuje do pamięci średnie wartości napięcia, prądu i 
pojemności akumulatora. Wartości te można odczytywać na ekranie w postaci wykresu w 
osi czasu. Pamięć jest nieulotna a jej pojemność pozwala na przechowywanie danych 
ponad 2 lata.
On-board Mini Monitor zapewnia pełną obsługę ładowarek z serii ACH. Na ekranie 
widoczny jest tryb pracy oraz parametry ładowarki w postaci napięcia i prądu ładowania. 
Dostępne są również takie funkcje jak: zmiana trybu pracy, włączenie/wyłączenie 
ładowania, tryb cichy nocny (wyłączenie wentylatora). W trybie serwisowym można 
programować zaawansowane parametry ładowania.
Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w wyjścia alarmowe do sterowania i sygnalizacji 
zewnętrznej, oraz 2 wejścia np. do monitorowania pracy pomp zęzowych.
Na przednim panelu dostępne jest złącze USB za pomocą którego można zaktualizować 
oprogramowanie lub odczytać historię zapisanych danych w pamięci flash.

 1.1 Najważniejsze cechy i funkcje
• bardzo oszczędne, pobiera 4mA przy zasilaniu 12VDC (ok 8mA z 

podświetleniem 70%)
• wyświetlacz LCD 2,8" mono. 128x64 punkty z ekranem dotykowym i 

podświetleniem.
• pomiar napięcia, prądu, pojemności akumulatora,
• obliczanie średniego prądu i prognozowanie zużycia
• pomiar ilości płynów w zbiornikach oraz prognozowanie zużycia lub 

zapełnienia
• zapis i odczyt parametrów z nieulotnej pamięci
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• obsługa ładowarek aap.tron z serii ACH
• sygnalizacja alarmów lub sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
• monitorowanie pracy pomp zęzowych

 1.2 Specyfikacja techniczna
Zasilanie 5-36V DC

Pobór prądu 4mA dla 12V DC
(8mA z podświetleniem)

Podtrzymanie pamięci i zegara bateria litowa
Wyświetlacz mono LCD 128x64 pix.
Sterowanie panel dotykowy (rezystancyjny)

Boczniki 100A, 200A, 300A, 500A - Class0.5
Ilość akumulatorów 6 boczników

Ilość zbiorników 6 czujników (rezystancyjne lub 0-10V)
Rozdzielczość pomiarowa 3.33 mA dla bocznika 100A
Dokładność pomiarowa 0.5%  ±1bit

Pamięć 2MB
Alarmy 6 programowalne alarmy i prealarmy
Wyjścia 4x open collector 500mA - programowalne
Wejścia 2x cyfrowe 

Temperatura pracy, wilgotność -20 to 80 ºC,  90% bez kondensacji
Normy bezpieczeństwa EN 60335-1

Emisja / Odporność EN 61000-6-3 / EN 61000-6-1
Panel frontowy 3mm szczotkowane i anodowane  aluminium

Szczelność IP40
Wymiary 140x96x35 mm

http://amperflex.com            e-mail: tech@amperflex.com                        tel: +48 583500655

mailto:tech@amperflex.com


5

2.Zasady bezpieczeństwa

UWAGA!
Przed instalacją i uruchomieniem On-board Mini 
Monitor należy uważnie przeczytać niniejsza instrukcję 
oraz zastosować się do wszystkich jej zaleceń.

 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
 2.1.1 Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do montażu wewnątrz, należy 

chronić On-board Mini Monitor przed wodą (czy innymi płynami), śniegiem i pyłem. 
 2.1.2 Aby zminimalizować niebezpieczeństwo pożaru oraz porażenia prądem, 

należy się upewnić, że instalacja elektryczna jest sprawna i właściwie 
skonfigurowana

 2.1.3 Montaż urządzenia powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba ze 
znajomością elektrotechniki

 2.1.4 Wszystkie przyłącza a w szczególności wysoko-prądowe powinny być 
wykonane ze szczególną dbałością oraz prawidłowo zabezpieczone przed 
ewentualnym zwarciem i korozją.

 2.1.5 Do obsługi ekranu dotykowego nie należy używać ostrych metalowych 
przedmiotów

 2.2 Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów
 2.2.1 W razie wycieku kwasu z akumulatora i kontaktu ze skórą lub ubraniem, 

należy   niezwłocznie zmyć za pomocą wody z mydłem. 
 2.2.2 W przypadku kontaktu oka z kwasem należy niezwłocznie przepłukać czystą 

bieżąca wodą przez ok 20 min a następnie zgłosić się po pomoc medyczną.
 2.2.3 Nigdy nie pal papierosów, nie używaj otwartego ognia, iskry w pobliżu 

akumulatora lub silnika. 
 2.2.4 Nie kładź żadnych metalowych przedmiotów na akumulatorze.  To może 

spowodować zwarcie w obwodzie, iskrzenie, zapłon i eksplozję.
 2.2.5 Podczas pracy z akumulatorem nie należy zakładać na ręce żadnych 

metalowych przedmiotów typu bransoletki, zegarki, pierścionki i obrączki. 
Wszystkie te elementy mogą spowodować zwarcie co może doprowadzić do 
poparzeń skóry.
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3.Instalacja

 3.1 Uproszczony schemat ideowy przykładowej instalacji

 3.2 Opis złączy On-board Mini Monitor 
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 3.3 Opis złączy bocznika DS100-DS500

 3.4 Opis złączy modułu zbiornika TU01
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 3.5 Podłączenie bocznika
Boczniki z panelem On-board Mini Monitor łączone są za pomocą magistrali cyfrowej. Aby 
umożliwić ich identyfikacje i poprawną komunikację, każdy bocznik posiada swój indywidualny 
adres ustawiany za pomocą mikroprzełączników DIP.  Takie rozwiązanie pozwala w znacznym 
stopniu zaoszczędzić na przewodach, ponieważ wystarczy doprowadzić jeden przewód 
komunikacyjny do pomieszczenia z akumulatorami a następnie połączyć boczniki ze sobą od 
jednego do drugiego.  Kolejność połączenia boczników jest dowolna,  należy tylko pamiętać aby 
linia komunikacyjna po obu stronach była "zamknięta" specjalnym terminatorem.  Na poniższych 
rysunkach przedstawiono przykładowe instalacje i sposób umieszczenia terminatorów.  
UWAGA: Aby bocznik poprawnie mierzył napięcie akumulatora, należy podłączyć 
czarny przewód do zacisku "-" (minus) akumulatora.
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 3.6 Konfiguracja adresowa boczników
adres bocznika:

 3.7 Podłączenie modułu zbiornika
Podobnie jak boczniki, również moduły zbiorników komunikują się z On-board Mini Monitor za 
pomocą cyfrowej magistrali CAN. Ten sposób transmisji zapewnia możliwość podłączenia wielu 
modułów do jednej linii co w znaczy sposób wpływa na oszczędność instalacji a jednocześnie 
zwiększa niezawodność.  Na poniższych rysunkach przedstawiono przykładowe sposoby 
podłączenia zbiorników.  Aby zapewnić poprawne działanie, linia komunikacyjna na obu końcach 
powinna być "zamknięta" specjalnym terminatorem. Kolejność łączenia modułów jest dowolna, 
każdy moduł posiada swój indywidualny adres ustawiany za pomocą mikroprzełączników DIP.
Przykład 1.

Przykład 2.

 3.8 Konfiguracja adresowa zbiorników
adres zbiornika: 
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 3.9 Podłączenie czujników do modułu
Moduł komunikacyjny TU-01 posiada dwa wejścia pomiarowe, jedno napięciowe, drugie 
rezystancyjne. Pozwala to na podłączenie szerokiej gamy czujników zarówno analogowych jak i 
elektronicznych.  Moduł posiada również wyjście zasilające, które umożliwia zasilanie czujnika 
elektronicznego. Wyjście to jest załączane w sposób programowy - sekwencyjnie co w znaczny 
sposób wpływa na oszczędność energii na jachcie. Czujnik jest wówczas zasilany tylko na czas 
odczytu. Trzeba jednak pamiętać że w zależności od długości przewodów sterujących na tym 
wyjściu mogą pojawić się znaczne spadki napięcia. Dodatkowo nie każdy elektroniczny czujnik 
może pracować w ten sposób, niektóre wymagają dłuższego czasu do osiągnięcia gotowości 
pomiarowej po załączeniu.
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4.Programowanie
W celu zmiany konfiguracji urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać ekran w środkowej części 
ekranu. Po około 2-3 sekundach pojawi się menu główne za pomocą którego można zmieniać 
konfigurację i ustawienia On-board Mini Monitor.

 4.1 Konfiguracja wyświetlacza

Uwaga: Kalibracje ekranu dotykowego należy przeprowadzić tylko w uzasadnionych przypadkach, 
kiedy działa nieprawidłowo i występuje problem z interpretacja punktu dotyku. Po uruchomieniu 
funkcji kalibracji, na ekranie wyświetli się w lewym górnym rogu znak "+" który trzeba dokładnie 
nacisnąć.  Następnie pojawi się ten sam znak w lewym dolnym rogu i kolejno z prawej strony 
ekranu. Również należy oba te znaki dokładnie nacisnąć, najlepiej za pomocą specjalnego rysika z 
tworzywa sztucznego. Kalibracji nie należy wykonywać palcem ponieważ ma on zbyt dużą 
powierzchnię i kalibracja może być niewystarczająco precyzyjna. Trzeci znak "+" kończy kalibrację i 
urządzenie przechodzi do normalnej pracy.  

W przypadku niewłaściwej kalibracji, obsługa urządzenia będzie niemożliwa. Należy  
wówczas uruchomić awaryjny tryb kalibracji poprzez: wyłączenie zasilania,  
naciśnięcie i przytrzymanie ekranu w środkowej części i jednoczesne włączenie  
zasilania. Funkcja kalibracji uruchomi się automatycznie i należy prawidłowo  
przeprowadzić jej proces.
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 4.2 Konfiguracja zegara czasu rzeczywistego

 4.3 Konfiguracja akumulatorów i ładowarki

Konfiguracja ładowarki:
VA - napięcie trybu "absorption"  14-14,99V (domyślnie 14,4V)
VF - napięcie trybu "float" 13-13,99V (domyślnie 13,8V)
VR - napięcie wznowienia ładowania 12-12,99V  (domyślnie 12,8V)
T1 - max. czas ładowania w trybie "bulk" 6-10 godzin (domyślnie 8 godzin)
T2 - max. czas ładowania w trybie "absorption" 1-10 godzin (domyślnie 6 godzin)
T3 - max. czas przełączenia z trybu "absorption" na "float" 1-18godz. (domyślnie 1h)
T4 - czas trwania trybu "float" 168-504godziny (domyślnie 336 godzin = 2 tygodnie)
T2/T3 - próg przełączania z trybu "absorption" na "float" 

6,25%; 12,5% lub 25% pełnej wydolności ładowarki.
np. dla ACH1225 = 25A x 6,25% =  1,56A
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 4.4 Konfiguracja zbiorników

Wybór rodzaju czujnika:
STD - czujnik rezystancyjny: pusty zbiornik 240ohm / pełny 33ohm
VDO - czujnik rezystancyjny: pusty zbiornik 10ohm / pełny 180ohm
V5.0 - czujnik z wyjściem napięciowym w zakresie 0-5V
V10  - czujnik z wyjściem napięciowym w zakresie 0-10V

Istnieje możliwość podłączenia czujnika o innych parametrach rezystancyjnych lub napięciowych. 
Należy wówczas wybrać najbardziej zbliżony charakterystyką typ czujnika i dokonać kalibracji 
ustawiając wartość minimalną i maksymalną sygnału wejściowego. 
Należy pamiętać aby nie przekraczać maksymalnej wartości 10V na wejściu napięciowym.
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 4.5 Konfiguracja wyjść sterujących i alarmowych

 4.6 Konfiguracja rejestratora

UWAGA:  Zmiana konfiguracji rejestrowanych parametrów skutkuje wykasowaniem 
pamięci rejestratora. 
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5.Notataki instalatora:
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