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Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109
Aantal druktoetsen:
4 stuks met de volgende functies:
On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max. ingestelde
vermogen. Bij de toetsen 1,2 en 3 wordt een groene led geplaatst welke aangeeft welke
vermogensstand is ingeschakeld. Systeem is in te schakelen dmv het bedienen van 1 van de 4
druktoetsen.
Menu voorkeur vermogens instelling van de knoppen 1, 2, 3:
1. Knop 1&3 10 sec. lang ingedrukt houden, 3x groene led bij druktoetsen gaan tegelijk
knipperen.
2. Knop 1, 2 of 3, indrukken voor voorkeuze, hierbij geeft ledbar de huidige vermogensstand van
de ingedrukte toets aan en groene led m.b.t gekozen toets blijft knipperen.
3. Knop 1 indrukken voor minder vermogen (accu ledbar loopt terug).
Knop 3 indrukken voor meer vermogen (accu ledbar loopt op).
4. on/off 1x indrukken om gewijzigde instellingen op te slaan.
5. indien gewenst nieuwe keuze maken, ga verder bij punt 2
6. on/off 1x indrukken om menu te verlaten
Als er tijdens menu voorkeur vermogens instellingen wijzigen 1 minuut niets gebeurd dan auto shut
off, instellingen blijven ongewijzigd.
Tevens zijn de vermogensinstellingen aan te passen dmv communicatie met de PC via de service
poort.
De standaard fabrieksinstellingen zijn als volgt (hexadecimale waarden):

Selin
Heinzmann

Stand 1
0x4A
0xB3

Stand 2
0x8E
0x2E

Stand 3
0xDA
0x00

Accuspanningsmeting:
8 leds t.b.v accuspanning indicatie: 2 x rood, 3 x geel, 3 x groen. Alle leds gaan oplopend branden.
LED bar curve loodaccu pakket is als volgt:
36,5V 36,2V 35,9V 35,4V 34,9V 34,4V

LED bar curve NiMH accupakket is als volgt:
37,9V 37,2V 36,5V 35,8V 35,1V 34,4V

33,4V

31,3V

32,3V

30,2V

33,4V

31,3V

32,3V

30,2V

Rood gearceerd betekent knipperende led.


Auto shut off bij een accuspanning <= 30V

Auto shut off:
Bewegingssensor geïntegreerd t.b.v “auto shut off”. Standaard shut off tijd 5 minuten. Deze tijd is
softwarematig in te stellen. Tevens auto shut off bij een accu spanning van <= 30V.
Reset dmv PC software:
Bij een reset dmv de PC software worden de vermogensinstellingen, sampletijd en auto shut off tijd
terug gezet naar de standaard fabrieksinstellingen. De kalibratiewaarde en gelogde data blijven hierbij
bewaart.
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Dataloggen:
Geheugen voor het loggen van 8000 records, 8 bytes per record, met de volgende data:
 Accu spanning >= 40,5V, start van de laadcyclus,
 Accu spanning >= 43,2V, einde constant current mode oplader,
 Accu spanning <= 42,6V, einde constant voltage mode oplader, lader standby status
 Accu spanning <= 40,5V, einde laden, verbinding met oplader verbroken,
 Accu spanning bij het inschakelen van het systeem,
 Accu spanning bij het uitschakelen van het systeem,
 Accu spanning bij auto shut off,
 Ingestelde vermogen bij het inschakelen en/of bij wijziging van het ingestelde vermogen,
 Accu spanning tijdens gebruik per 5 minuten indien geen boventaande gebeurtenissen
voorkomen.
Opbouw data gegevens:
 Byte 1
Welke actie (inschakelen systeem, uitschakelen systeem, auto shut off, start
monitoren laadcyclus, einde constant current mode oplader, einde constant voltage mode
oplader etc.)
 Byte 2..3
Datum
 Byte 4..6
Tijd
 Byte 7..8
data (accuspanning, ingestelde vermogen etc.)
Standaard wordt er om de 5 minuten een log gemaakt van de accuspanning. Deze sampletijd is dmv
de PC software aan te passen.
Bootloader:
Het systeem is voorzien van een bootloader. D.w.z dat d.m.v een PC en het bijbehorende uploader
programma het systeem kan worden hergeprogrammeerd met evt. nieuwe firmware versies en op
deze manier updates kunnen worden uitgevoerd via de RS232 service poort. De bootloader wordt
geactiveerd door het uploader programma. Als het bootloader programma is gestart gaan de groene
leds bij de toetsen 2 en 3 branden.
Test modus:
1. Toets 1, 2 & 3 10 sec. lang ingedrukt houden, alle led’s gaan tegelijk aan. Behalve laatste
rode led knippert bij schakelen van de bewegingssensor tijdens schuddende beweging van de
cockpit.
2. Bij bedienen van toets 1, 2 of 3 gaat de bijbehorende led uit/aan afhankelijk van de vorige
status.
3. Bij bedienen van de on/off toets schakelt het complete systeem uit.
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Foutmeldingen:
Error status omschrijving interne seriële communicatie:
De I2C seriële communicatie wordt gebruikt voor de communicatie tussen microcontroller en de
volgende componenten:
 Digitale potmeter
 Geheugen
 Klok/kalender
Bij een fout worden de error status d.m.v de led’s in de ledbar weergegeven volgens schema in
onderstaande tabel. Hierbij knippert ook altijd de meest rechtse rode led om duidelijk aan te geven dat
het om een foutmelding gaat.
Component /
systeem

Error status led’s

Type error

Geheugen

Eerste groene led knippert (meest linkse op
de ledbar)
Tweede groene led knippert

I2C communicatie
I2C communicatie

∞

Derde groene led knippert

I2C communicatie

5 sec.

Klok/kalender

Eerste gele led knippert

5 sec.

Kalibratie

Tweede gele led knippert

Backup spanning
ontbreekt, controleer
lithiumcel
Geen kalibratie waarde
in geheugen. Opnieuw
kalibreren

Digitale
potmeter
Klok/kalender

Duur van
error
weergave
5 sec.

∞

Error status interne lithium batterij t.b.v klok/kalender:
Bij aangesloten accu loopt de interne klok/kalender op de accu spanning. Bij het evt. loskoppelen van
de accu wordt de spanningvoorziening van de klok/kalender overgenomen door de interne 3V lithium
batterij. Deze gaat bij nominale zelfontlading min. 10 jaar mee. Raakt deze spanning onder de
minimaal benodigde 1,8V, wordt dit gedetecteerd en gaat de eerste gele led knipperen.
Om deze status te re-setten na vervanging lithiumcel of oplossen probleem, is het noodzakelijk de
datum/tijd opnieuw te schrijven dmv het PC programma.
Kalibratie waarde:
Het systeem maakt gebruik van een kalibratie waarde om de daadwerkelijke accuspanning te
berekenen. Het kan voorkomen dat de kalibratie waarde niet correct is waardoor de cockpit aangeeft
dat de spanning te laag en hij niet meer in te schakelen is. Om de cockpit toch in te kunnen schakelen
voor kalibratie volg u deze stappen:
1. Verbreek de verbinding tussen de cockpit en de accu door de kabel uit de cockpit te trekken.
2. Druk de “on-off” toets in en houd deze ingedrukt.
3. Verbind de cockpit weer met de accu door de kabel weer in de cockpit te klikken, laat hierna
de “on-off” direct weer los.
4. De cockpit zal nu inschakelen en aangeven dat er geen kalibratie waarde is ingesteld (zie
foutmeldingen)
5. De cockpit kan nu opnieuw worden gekalibreerd.
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Aansluiting /configuratie Selin systeem VRCockpitv21

Van de 3 soldeervlakken de beide
rechter vlakken aan de
weerstandszijde doorverbinden

Open laten!!!!

Open laten!!!!!!

RJ45 (8 polig) verbinding met motor controller
RJ45, pin nummers met omschrijving Sub-D-25 zijde, pinnummers
1, Vbatt 36V
1
2, GND
6
3, NC
NC
4, 13,6V potentiometer
5
5, ON/OFF
3
6, Remcontact
4
7, Remcontact
12
8, instelspanning, midden potmeter
21
(RJ45 pin 8 aan schutcontact zijde)
Aansluiting remcontacten RJ12 (6 polig):
RJ12
1, GND
NC
2, TXD
NC
3, RXD
NC
4, Midden aftakking digi-potmeter NC
5, Remcontact
Remcontact
6, Remcontact
Remcontact
RS232 communicatie service poort, RJ12 (6 polig)
RJ12
Sub-D-9 zijde
1, GND
5
2, TXD
2
3, RXD
3
4, Midden aftakking digi-potmeter NC
5, Remcontact
NC
6, Remcontact
NC
(RJ12 pin 1 aan schutcontact zijde)
NC = niet aangesloten.
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Aansluiting / configuratie Heinzmann systeem VRCockpitv21

Van de 3 soldeervlakken de beide
linker vlakken aan de connector
zijde doorverbinden.

Beide soldeervlakken met
elkaar doorverbinden

Beide soldeervlakken met
elkaar doorverbinden
RJ45 (8 polig) verbinding met motor controller
RJ45, pin nr.
DIN 7 polig, pin nr.
1, Vbatt 36V
6
2, GND
1
3, NC
NC
4, 5V voeding print
NC
5, ON/OFF
4&5
6, PWR control
2
7, NC
NC
8, midden aftakking digi-potmeter NC
(RJ45 pin 8 aan schutcontact zijde)
Aansluiting gashandel, RJ12 (6 polig):
RJ12
1, GND
NC
2, TXD
NC
3, RXD
NC
4, Midden aftakking digi-potmeter Gashandel
5, PWR control
Gashandel
6, NC
NC
RS232 communicatie service poort, RJ12 (6 polig)
RJ12
Sub-D-9 zijde
1, GND
5
2, TXD
2
3, RXD
3
4, Midden aftakking digi-potmeter NC
5, PWR control
NC
6, NC
NC
(RJ12 pin 1 aan schutcontact zijde)
NC = niet aangesloten.
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Configuratie Selin systeem VRCockpitv22
Van de 3 soldeervlakken de beide
rechter vlakken aan de
weerstandszijde doorverbinden

Open laten!!!!

Open laten!!!!

Open laten!!!!!!

Configuratie Heinzmann systeem VRCockpitv22
Van de 3 soldeervlakken de beide
linker vlakken aan de connector
zijde doorverbinden.

Beide soldeervlakken met
elkaar doorverbinden

Beide soldeervlakken met
elkaar doorverbinden
Beide soldeervlakken met
elkaar doorverbinden

