ELEKTRONICZNY MODU£
HAKA SAMOCHODOWEGO

MHS-5

Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego

Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka
samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami, w których stosowane s¹
komputerowe systemy sterowania oœwietleniem s³u¿¹ce do:
- zasilania i diagnostyki ¿arówek w tylnych lampach samochodu
- zasilania PWM (zmienna szerokoœæ impulsu) tylnych lamp diodowych LED
- zasilania PWM (zmienna szerokoœæ impulsu) ¿arówek jednow³óknwych realizuj¹cych jednoczeœnie œwiat³o pozycyjne i stop lub pozycyjne i przeciwmgielne
Zastosowanie modu³u MHS-5 nie stanowi dodatkowych obci¹¿eñ dla instalacji
samochodu, gdy¿ ka¿de wejœcie modu³u charakteryzuje siê poborem pr¹du na
poziomie 1mA. Urz¹dzenie umo¿liwia bezpieczne pod³¹czenie instalacji gniazda
haka do tylnych lamp samochodu oraz dodatkowo zabezpiecza komputer samochodowy przed uszkodzeniami spowodowanymi :
- nadmiernym obci¹¿eniem ¿arówkami przyczepy
- zwarciami w instalacji elektrycznej przyczepy
Modu³ MHS-5 przystosowany jest do wspó³pracy z przyczepami wyposa¿onymi w:
- lampy z tradycyjnymi ¿arówkami
- lampy z oœwietleniem mieszanym ( tradycyjne ¿arówki + diody LED )
- lampy z ca³kowitym oœwietleniem LED

dane techniczne
napiêcie zasilania

12V ± 30%

pobór pr¹du w stanie wy³¹czonym

7 mA

pobór pr¹du przez wejœcie sygna³owe modu³u

1 mA

obci¹¿alnoœæ ka¿dego wyjœcia na przyczepê

50W

obci¹¿alnoœæ ca³kowita wyjœæ modu³u na przyczepê

200W

OPIS MODU£U
Øtryb pracy modu³u ( wybór typu oœwietlenia przyczepy )
Modu³ posiada wejœcie programuj¹ce ( przewód fioletowy ), które ustala tryb pracy modu³u.
tryb - 1 Praca z detekcj¹ przyczepy ( wejœcie programuj¹ce nie pod³¹czone do masy )
Stosowaæ do przyczep posiadaj¹cych w obwodach œwiate³ pozycyjnych ¿arówki.
Modu³ po wykryciu pod³¹czenia wtyczki przyczepy do gniazda samochodu zostaje
automatycznie za³¹czony i przygotowany do pracy. Po od³¹czeniu wtyczki przyczepy
z gniazda przy wy³¹czonym silniku modu³ po 5 sek. zostanie automatycznie
wy³¹czony. Modu³ realizuje to zadanie poprzez badanie obci¹¿enia ¿arówkowego w
obwodach œwiate³ pozycyjnych lewej i prawej lampy.
tryb - 2 Praca ci¹g³a.( wejœcia programuj¹ce pod³¹czone do masy )
Stosowaæ do przyczep z lampami o ca³kowitym oœwietleniu diodowym LED.
Jest to tryb pracy ci¹g³ej, bez detekcji pod³¹czenia przyczepy, w którym modu³ :
- nie wy³¹cza siê po od³¹czeniu przyczepy
- nie uruchamia automatycznego testu œwiate³ po pod³¹czeniu przyczepy
- nie realizuje prze³¹czania zasilania œwiat³a PMG z samochodu na przyczepê
Øtest œwiate³ przyczepy
Modu³ realizuje test trwaj¹cy 10 sek., daj¹cy mo¿liwoœæ dokonania wizualnej kontroli oœwietlenia przyczepy. Dziêki temu mo¿emy oceniæ sprawnoœæ: wszystkich lamp w przyczepie,
instalacji elektrycznej przyczepy oraz gniazda 7-pin.
przebieg testu polega na:
u w³¹czeniu œwiate³ pozycyjnych na 3 sek.
u w³¹czeniu 3 migniêæ lewego kierunkowskazu
u w³¹czeniu 3 migniêæ prawego kierunkowskazu
u w³¹czeniu œwiate³ stop na 2 sek.
u w³¹czeniu œwiate³ przeciwmgielnych na 2 sek.
w³¹czenie testu mo¿liwe jest tylko w przypadku gdy mamy:
- wy³¹czony silnik (brak napiêcia ³adowania w samochodzie)
- wy³¹czone œwiat³a w samochodzie (brak sygna³ów na wejœciach modu³u)
uruchamianie testu :
u automatyczne - nastêpuje po 5 sek. od momentu pod³¹czenia wtyczki przyczepy do
gniazda samochodu i jest uzale¿nione od zaprogramowania funkcji nr 3.
u manualne - nastêpuje po 5 sek. od w³¹czenia œwiate³ pozycyjnych na czas 1 sek. i jest
uzale¿nione od zaprogramowania funkcji nr 4
W przypadku, gdy podczas testu zostan¹ w³¹czone œwiat³a w samochodzie lub nast¹pi uruchomienie silnika, test zostanie natychmiast wy³¹czony.
Uwaga: Test œwiate³ przyczepy nie kontroluje sprawnoœci instalacji elektrycznej tylnego
oœwietlenia samochodu i po³¹czeñ wi¹zki sygna³owej modu³u z lampami samochodu.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI MODU£U MHS-5
Programowanie przeprowadza siê przy wy³¹czonym silniku i wy³¹czonych œwiat³ach
po wygaszeniu diody LED umiejscowionej na p³ytce elektronicznej centralki modu³u.

Numer
funkcji

Sygnalizacja programowania

Nazwa funkcji

1 migniêcie
diody LED

2 migniêcia
diody LED

- ustawienia fabryczne modu³u

· Wejœcie w tryb programowania nastêpuje po naciœniêciu na czas 3 sek. przycisku programuj¹cego na p³ytce modu³u, co zostaje zasygnalizowane 1 krótkim migniêciem diody LED.
· Nastêpnie dokonujemy wyboru funkcji naciskaj¹c przycisk tyle razy ile wynosi nr funkcji,
któr¹ chcemy zaprogramowaæ. ( chc¹c zaprogramowaæ np. funkcjê nr 4 naciskamy przycisk
4 razy). Ka¿de naciœniêcie przycisku sygnalizowane jest krótkim migniêciem diody LED.
· Po dokonaniu wyboru funkcji czekamy na akceptacjê wybranej funkcji, co jest sygnalizowane d³ugim migniêciem diody LED
· Nastêpnie przy pomocy przycisku dokonujemy zmian w programowanej funkcji, zgodnie z
opisem zamieszczonym w tabelce. Ka¿de naciœniêcie przycisku sygnalizowane jest teraz
1 lub 2 krótkimi migniêciami diody LED.
· Po dokonaniu czynnoœci programuj¹cych poczekaæ 3 sek. , aby urz¹dzenie samoczynnie
wysz³o z trybu programowania co jest sygnalizowane 6 szybkimi migniêciami diody LED.

1
Czu³oœæ wejœcia œwiate³ pozycji
standard
zwiêkszona
2
Czu³oœæ wejœcia œwiate³ stop
standard
zmniejszona
3
Test œwiate³ uruchamiany automatycznie
w³¹czony
wy³¹czony
4
Test œwiate³ uruchamiany manualnie
w³¹czony
wy³¹czony
5
Powrót do ustawieñ fabrycznych
ust. fabryczne
--Funkcja 1 czu³oœæ wejœcia œwiate³ pozycyjnych
Funkcja ta s³u¿y do zwiêkszenia czu³oœci wejœcia œwiate³ pozycyjnych, w przypadku gdy czu³oœæ
standardowa modu³u nie powoduje zapalenia œwiate³ pozycyjnych w przyczepie.
Funkcja 2 czu³oœæ wejœcia œwiate³ STOP
Funkcja ta s³u¿y do zmniejszenia czu³oœci wejœcia œwiat³a STOP, w przypadku gdy wejœcia
sygna³owe modu³u od œwiat³a pozycyjnego i STOP s¹ pod³¹czone razem do jednego przewodu
zasilaj¹cego œwiat³o pozycyjne i STOP samochodu ( ¿arówki jednow³óknowe lub LED zasilane
przebiegiem PWM ). Zmniejszenia czu³oœci nale¿y dokonaæ w sytuacji, gdy zapalenie œwiate³
pozycyjnych samochodu powoduje zapalenie œwiate³ STOP przyczepy.
Funkcja 3 test œwiate³ uruchamiany automatycznie
W tej funkcji mamy mo¿liwoœæ wy³¹czenia testu œwiate³ przyczepy, który jest uruchamiany
automatycznie po pod³¹czeniu elektrycznym wtyczki przyczepy do gniazda samochodu.
Funkcja 4 test œwiate³ uruchamiany manualnie
W tej funkcji mamy mo¿liwoœæ wy³¹czenia testu œwiate³ przyczepy uruchamianego manualnie
Funkcja 5 powrót do ustawieñ fabrycznych
Funkcja ta powoduje przywrócenie ustawieñ fabrycznych programowalnych funkcji modu³u.
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MODU£ HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5
schemat monta¿owy
1
54G

3

4

WI¥ZKA DO POD£¥CZENIA
GNIAZDA 7-BIEGUNOWEGO

5

6

Wejœcie programuj¹ce tryb pracy:
tryb 1 > wejœcie rozwarte
tryb 2 > wejœcie zwarte do masy

masa (-)

masa (-)
UWAGA:
W przypadku ¿arówki
jednow³óknowej realizuj¹cej
œwiat³o ( pozycja i stop ) lub
( pozycja i PMG ), przewody
sygna³owe wejœæ modu³u
mo¿na ze sob¹ ³¹czyæ.

+12V

A

masa (-)

bia³y

zielony

czerwony

4
br¹zowy

¿ó³ty

7
czarny

1
2
niebieski

bia³y

3

20A

R

2

31

czerwony

5

7

OPIS Z£¥CZA 7-BIEGUNOWEGO
Lewy kierunkowskaz
Tylne œwiat³a przeciwmgielne
Masa
Prawy kierunkowskaz
Prawe œwiat³o pozycyjne
Œwiat³a STOP
Lewe œwiat³o pozycyjne + tabl. Rej.

czerwony

58L

DIN
L
54G
31
R
58R
54
58L

pomarañczowy

6

58R

ISO
1
2
3
4
5
6
7

fioletowy

L
54

Lampa lewa

Lampa prawa
KP - prawy
kierunkowskaz
PP - œwiat³o
pozycyjne prawe

STOP

WI¥ZKA
SYGNA£OWA
zielony

br¹zowy

niebieski

œwiat³o
STOP

¿ó³ty

PL - œwiat³o
pozycyjne lewe

czarny

KL - lewy
kierunkowskaz

czerwono/czarny

PMG - œwiat³o
przeciwmgielne

Sterowanie
oœwietleniem
samochodu

schemat pod³¹czenia przy zastosowaniu prze³¹czania zasilania œwiat³a
przeciwmgielnego samochodu na œwiat³o przeciwmgielne przyczepy
Nie dotyczy samochodów, w których ¿arówka lampy przeciwmgielnej realizuje równie¿ oœwietlenie pozycyjne.
przewody do prze³¹czania
zasilania œwiat³a przeciwmgielnego samochodu na
œwiat³o przeciwmgielne
przyczepy.

Gniazdo do
pod³¹czenia
przyczepy

Sterowanie
oœwietleniem
samochodu

54G

2

niebieski

niebieski
szary

pomarañczowy

PMG - Œwiat³o
przeciwmgielne
samochodu

Realizacja prze³¹czania œwiat³a przeciwmgielnego mo¿liwa jest tylko w trybie 1 pracy modu³u

rozmieszczenie elementów do programowania funkcji

2
1

1. Dioda LED
2. Przycisk do programowania

monta¿ modu³u
Monta¿ modu³u MHS-5 powinien byæ wykonany przez osobê zaznajomion¹ z instalacj¹
elektryczn¹ samochodu, zgodnie z za³¹czonym schematem monta¿owym.
Monta¿ modu³u MHS-5 :
-

zlokalizowaæ przewody w instalacji samochodu wymagane do pod³¹czenia modu³u
od³¹czyæ akumulator
wykonaæ pod³¹czenia wi¹zek modu³u do instalacji elektrycznej pojazdu i gniazda
pod³¹czyæ akumulator i sprawdziæ dzia³anie modu³u

