INSTRUKCJA MONTA¯U MPW - 2
MIKROPROCESOROWEGO
MODU£U DOMYKANIA 2 SZYB
Modu³ MPW-2 przeznaczony jest do domykania po kolei 2 szyb podnoszonych elektrycznie,
sterowanych +12v i/lub mas¹ albo szyn¹ danych. Modu³ mo¿na wpi¹æ w ka¿d¹ instalacjê szyb dziêki
wyprowadzonym stykom przekaŸników.
Modu³ wspó³pracuje z ka¿dym typem autoalarmu. Wejœcia modu³u mog¹ byæ wyzwalane impulsem
lub sta³ym poziomem, mas¹ do domykania lub zatrzymania szyb, a +12v do blokowania domykania
(ewentualnie przerwania domykania).
Modu³ posiada 3-stopniow¹ regulacjê czu³oœci na przeci¹¿enie i mo¿e domykaæ szyby nawet wtedy,
gdy pracuj¹ bardzo ciê¿ko i domykaj¹ siê powoli.
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Domkniêcie szyb mo¿liwe bêdzie tylko po w³¹czeniu i wy³¹czeniu stacyjki.
Po podaniu na wejœcie wyzwalaj¹ce (przewód br¹zowy):
- impulsu masy modu³ po 3 sekundach rozpocznie domykanie szyb wykrywaj¹c
przeci¹¿enie ze standardow¹ czu³oœci¹- zalecane
- masy w czuwaniu (z alarmu) lub masy z si³ownika master, modu³ po 3 sekundach
rozpocznie domykanie szyb wykrywaj¹c przeci¹¿enie ze zmniejszon¹ czu³oœci¹
- konieczne przy ciê¿ko pracuj¹cych szybach lub s³abym akumulatorze.
UWAGA:
Przez 10 sekund po zakoñczeniu akcji domykania mo¿liwe jest ponowne wyzwolenie domykania bez
koniecznoœci za³¹czania stacyjki. Funkcja ta mo¿e byæ przydatna gdy szyby lub prowadnice bêd¹
brudne i szyby nie domkn¹ siê. Po w/w 10 sekundach modu³ siê uœpi i kolejne domkniêcie szyb bêdzie
mo¿liwe po w³¹czeniu i wy³¹czeniu stacyjki.
BARDZO WA¯NE !!!
W przypadkach gdy modu³ nie domyka szyb do koñca nale¿y przede wszystkim sprawdziæ pod³¹czenie
zasilania modu³u. Przy pomocy 2 trzymetrowych przewodów pod³¹czonych z jednej strony do koñców
przewodów zasilaj¹cych modu³ a z drugiej dotkniêtych do zacisków akumulatora mo¿na ustaliæ na
którym po³¹czeniu wystêpuj¹ zbyt du¿e spadki napiêcia. Nale¿y uruchomiæ silnik, pouchylaæ wszystkie
szyby i po kilku minutach zgasiæ silnik. Wyzwoliæ domykanie szyb i podczas ruchu szyb od³¹czaæ
przewody od akumulatora. Zatrzymanie szyby bêdzie informacj¹ ¿e na tym przewodzie zasilaj¹cym
wystêpuj¹ nie po¿¹dane spadki napiêcia - poprawienie instalacji powinno rozwi¹zaæ problem nie
domykania szyb. Powy¿sza metoda mo¿e nie przynieœæ oczekiwanych rezultatów w przypadkach gdy
jedna z szyb pracuje ciê¿ej ni¿ pozosta³e. W takiej sytuacji przy pomocy dodatkowego przekaŸnika na
czas domykania “felernej” szyby trzeba przewód ró¿owy pod³¹czaæ do masy, a gdy wszystkie szyby
pracuj¹ ciê¿ko modu³ nale¿y sterowaæ z “masy w czuwaniu”.

STOP - PRZERWANIE DOMYKANIA SZYB
Zatrzymanie domykaj¹cych siê szyb mo¿liwe jest w ka¿dej chwili.
W momencie gdy szyba porusza siê nale¿y na przewód bia³y podaæ masê - minimum impuls 0,5sek.
Przewód musi byæ po³¹czony z sygna³em steruj¹cym, np. z autoalarmem niezale¿nie czy modu³
domyka 2 szyby czy szyberdach.

UWAGA:
Jeœli przewód STOP nie bêdzie pod³¹czony odpowiedzialnoœæ za bezpieczne dzia³anie modu³u
ponosi³ bêdzie tylko monta¿ysta modu³u.

BUDZENIE MODU£U / BLOKOWANIE DOMYKANIA SZYB
Funkcja blokowania domykania szyb aktywna jest przy za³¹czonej stacyjce (+12V na przewodzie
¿ó³to-zielonym), œwiadome lub przypadkowe wyzwolenie domykania szyb nie uruchomi akcji
domykania. Domkniêcie szyb bêdzie mo¿liwe po wy³¹czeniu stacyjki.
Aby modu³ dzia³a³ przewód ¿ó³to-zielony musi byæ pod³¹czony wg. schematu, pod³¹czenie na sta³e
do +12V spowoduje zablokowanie modu³u, szyby nigdy nie bêd¹ domykane.

OPIS POZOSTA£YCH FUNKCJI
2 SZYBY STEROWANE DWUPRZEWODOWO - po zmianie konfiguracji wewn¹trz modu³u, na
przewodzie ró¿owym pojawiaæ siê bêdzie masa na czas domykania szyb (tzw. WYJ. POMOCnicze)
2 SZYBY DOMYKANE PARAMI - funkcja dostêpna tylko w module MPW-4
DOMYKANIE SZYBERDACHU - zalecamy przewód ró¿owy pod³¹czyæ do masy
DOMYKANIE SZYB Z DWÓCH MODU£ÓW - przewód ró¿owy pierwszego modu³u po³¹czyæ z
przewodem br¹zowym drugiego modu³u
ZMNIEJSZENIE CZU£OŒCI NA PRZECI¥¯ENIE - I sposób - przewód ró¿owy pod³¹czyæ do masy
ZMNIEJSZENIE CZU£OŒCI NA PRZECI¥¯ENIE - II sposób - sterowanie wejœcia domykania z pojawiaj¹cej siê masy
Zastosowanie obu w/w sposobów jednoczeœnie mo¿e byæ konieczne przy s³abym akumulatorze
samochodu i ciê¿ko pracuj¹cych szybach. W innych wypadkach nale¿y poprawiæ instalacjê
zasilaj¹c¹ modu³ domykania a nie zmieniaæ czu³oœci na przeci¹¿enie.

Przyk³ady zmiany czu³oœci na przeci¹¿enie dla jednej ciê¿ko pracuj¹cej
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Schemat pod³¹czenia modu³u MPW-2
przy sterowaniu jednoprzewodowym szyb
i szyberdachu
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Schemat pod³¹czenia modu³u MPW-2
przy sterowaniu dwuprzewodowym 2 szyb
(silniki szyb - po wy³¹czeniu stacyjki - nie s¹
pod³¹czone ani do masy ani do +12v)
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po wybraniu opcji IMPULS
oraz WYJ. POMOC
na przewodzie ró¿owym
pojawiaæ siê bêdzie
masowy sygna³ POMOCniczy
o wydajnoœci max. 200mA
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Schemat sterowania dwóch modu³ów MPW-2
przy domykaniu 4 szyb kolejno
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UNLOCK
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pod³¹czony
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I
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UWAGA: Po wykonaniu po³¹czeñ nale¿y przed pod³¹czeniem do wi¹zki pierwszego
modu³u zmieniæ ustawienia fabryczne, tzn. wybraæ opcjê IMPULS bez wyj. Pomoc.

WYBÓR OPCJI dla przewodu ró¿owego

IMPULS

WEJSCIE

dioda pod
procesorem
- od strony SMD

Z£¥CZE
Przy otwieraniu obudowy
nale¿y p³askim narzêdziem
kilkakrotnie podwa¿yæ górê
obudowy w 4 rogach

opcja WEJŒCIE (ustawienie fabryczne):
Gdy zwarte s¹ punkty WEJŒCIE i jednoczeœnie rozwarte punkty
IMPULS, podaj¹c impuls masy na przewód ró¿owy mo¿na decydowaæ
czy modu³ ma rozpocz¹æ domykanie natychmiast a pod³¹czaj¹c do
masy na “sta³e” - minimum na czas domykania szyb - dodatkowo
zmniejszaæ czu³oœæ na przeci¹¿enie - funkcja przydatna przy ³¹czeniu
kilku modu³ów oraz przy domykaniu szyberdachu.
opcja IMPULS (masa o max. wydajnoœci 200mA):
Gdy zwarte s¹ punkty IMPULS i jednoczeœnie rozwarte punkty
WEJŒCIE, na przewodzie ró¿owym po zakoñczeniu domykania pojawi
siê impuls masy do wyzwolenia drugiego modu³u. Jeœli jeszcze
zostanie przeciêta dioda pod procesorem na przewodzie ró¿owym
zamiast impulsu pojawiaæ siê bêdzie masa na czas domykania szyb
(oraz 16 sekund po domkniêciu) - tzw. WYJ. POMOCnicze.

Czynniki zewnêtrzne zak³ócaj¹ce pracê
modu³ów domykania szyb
Pod³¹czanie modu³ów jest bardzo ³atwe. Modu³y pracuj¹ bezawaryjnie, jeœli zostan¹
starannie zamontowane zgodnie z opisem w instrukcji monta¿u.
Najwa¿niejsze jest pod³¹czenie zasilania modu³u. Dla modu³ów nie jest istotne czy szyby
domykane bêd¹ przez podanie masy czy +U, ale bardzo wa¿ne jest to co siê dzieje na
zasilaniu modu³u. Jeœli przewody masy i +12V z wi¹zki modu³u bêd¹ przylutowane do
grubych przewodów id¹cych bezpoœrednio od akumulatora samochodu, to modu³ bêdzie
wykrywa³ spadki napiêcia przy domykaniu szyb. Niedok³adne pod³¹czenie zasilania
spowoduje, ¿e mikroprocesor kontroluj¹cy pracê modu³u wychwytywa³ bêdzie spadki
napiêcia na ³¹czeniach.
Modu³y daj¹ mo¿liwoœæ dobrania czu³oœci na przeci¹¿enie - tak, by wykrywanie przeci¹¿enia
nastêpowa³o po domkniêciu szyb a nie wczeœniej.

Objaw
Nie domyka szyb
- nawet nie drgn¹

Przyczyna

Co zrobiæ ?

- wejœcie blokowania nie pod³¹czone - wejœcie blokowania pod³¹czyæ do
do +12V po stacyjce albo
+12V po stacyjce - w³¹czenie stacyjki
pod³¹czone na sta³e do +12V
“obudzi” modu³
- nie pod³¹czone wejœcie domykania - pod³¹czyæ wejœcie domykania
- nie pod³¹czone sterowanie szyba- - sprawdziæ i ewentualnie poprawiæ
mi lub pod³¹czone b³êdnie
pod³¹czenie do silników szyb
- roz³adowany akumulator (czêsto

w nowych samochodach)
Nie domyka szyb
do koñca - ka¿da - s³aba masa (na omomierzu pokazuje zwarcie z mas¹ karoserii,
jedzie chwilê i siê
ale przy ruchu szyb s¹ spadki
zatrzymuje
napiêcia) lub s³aby +12V
- za du¿e spadki napiêcia

- do³adowaæ akumulator
- poprawiæ po³¹czenie z mas¹, np.
grubszym przewodem lub przylutowaæ do przewodu id¹cego bezpoœrednio od akumulatora do
s³upka wewn¹trz kabiny
- ró¿owy przewód pod³¹czyæ do masy

- przy 4 szybach domykanych parami
musi byæ zmniejszona czu³oœæ,
Nie domyka szyb - jeœli szyby maj¹ domykaæ siê pasterowanie pojawiaj¹c¹ siê mas¹
rami z dwóch modu³ów
do koñca - jad¹
- sprawdziæ czy spadek napiêcia na
jednoczeœnie, to za du¿a jest czu³oœæ
akumulatorze przy ruchu szyb jest
2 szyby i kolejne 2
lub s³aby akumulator
wiêkszy ni¿ 1V, jeœli tak to do³adowaæ akumulator

Domyka szyby
- zwiêkszyæ czu³oœæ na przeci¹¿enie
- po domkniêciu
(przy lekko pracuj¹cych szybach
ka¿dej szyby trzeba - niepotrzebnie zmniejszona czu³oœæ i / lub bardzo dobrym akumulatona przeci¹¿enie
rze samochodu czu³oœæ musi byæ
czekaæ a¿ zacznie
standardowa)
domykaæ nastêpn¹

*

W innych przypadkach prosimy jeszcze raz sprawdziæ wszystkie po³¹czenia.
- pobór pr¹du uœpionego modu³u - po wy³¹czeniu stacyjki i domkniêciu szyb

