
 

Návod k pouţití 

Děkujeme za Váš nákup. Model PDM60 byl navrţen s jediným cílem: poskytnout vám, majiteli, roky a roky 
vynikajícího a bezproblémového elektrického výkonu. 

Obsahbalení:  

• 1 - PDM60 PowerDistribution Module 

• 1 - programovací kabel 

• 1 - černý 9 ”zemnící kabel s ochranným krytem 

• 6 - 1⁄4 “kruhová svorka - pouţívá se na zemnících vodičích vašeho příslušenství pro připojení k zemnicím bodům / kabelu 
uzemňovací sběrnice 

• 1 - 6MM šroub / matice - slouţí k připojení všech uzemňovacích vodičů příslušenství k hlavnímu zemnícímu kabelu 

• 6 - Konektory Posi-Lock - jeden na výstupní vodič na jeden obvod - pro bezpečné připojení a rychlou a snadnou instalaci 

• 1 - Posi-Tapkonektor - odbočný konektor se pouţívá na vodiči „IgnitionTrigger“ - zapojte do libovolného spínaného obvodu 

 

Přehled:  

PDM60 poskytuje 6 samostatných + 12V výstupních obvodů s celkovou kapacitou pro manipulaci se zátěţí 60 A. Toto zařízení je 
určeno k přímému připojení k primární (12 V) baterii vozidla a účinnému napájení, ochraně a monitorování napájení vašich 
elektronických zařízení. Skladová konfigurace je nainstalována na všechny jednotky PDM60, kdyţ jsou dodávány z továrny a je 
připravena k pouţití hned po vybalení. Moţnost změnit některé parametry je k dispozici programováním PDM60 pomocí 
programovacího kabelu a počítače s usb. 

Konfigurace s výrobním nastavením 

 
Barva drátu Okruh/LED Max AMP zatížení Sepnuto přes Zpožděné zapnutí Zpožděné vypnutí 

Bílá 1 5 Spínač zapalování 7 sekund Žádné - okamžité 

Fialová 2 5 Spínač zapalování 7 sekund Žádné - okamžité 

Žlutá 3 10 Spínač zapalování 7 sekund Žádné - okamžité 

Červená 4 15 Spínač zapalování 7 sekund Žádné - okamžité 

Hnědá 5 15 Spínač zapalování 7 sekund Žádné - okamžité 

Oranžová 6 10 Spínač zapalování 7 sekund Žádné - okamžité 
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Standardní provoz:  

PDM60 vyuţívá pokročilou technologii k neustálému a pečlivému monitorování a vyhodnocování kaţdého ze šesti 
obvodů. Jednotka zpracovává informace, které získává, a rozlišuje mezi typickými napěťovými špičkami a skutečnými 
poruchovými stavy. Pokud dojde ke zkratu nebo nadproudu, PDM60 okamţitě detekuje poruchu a vypne napájení 
tohoto obvodu. Jakmile je problém vyřešen, PDM60 lze resetovat vypnutím zapalování a opětovným zapnutím. 

LED Indikátory:  

Po instalaci modulu a správném připojení všech vodičů se zapnutím zapalování aktivuje jednotka. LED indikátory v 
horní části modulu se rozsvítí zeleně, coţ indikuje přítomnost napájení. Legenda níţe podrobně popisuje informace, 
které LED diody odhalují. 

Green aktivní – obvod pod napětím funguje správně 
Redporucha–obvod přerušen z důvodu poruchy 
Orange neaktivní – napětíklesnena 6 voltů a <10 mA Off 
Off – no current on thecircuit 
 
Oranţový neaktivní stav lze pozorovat v některých vlastních konfiguracích, kdyţ je nastaven obvod spouštění 
mínusovým pólem, nebo zpoţděné vypnutí. Pokud je aktivní jeden aţ pět obvodů, zbývající neaktivní obvody klesnou 
na 6 voltů a změní barvu na oranţovou. Obvod, který zaznamenal dočasnou poruchu, zobrazí oranţovou LED, pokud 
byl poruchový stav odstraněn před resetováním. 

Začínáme:  

Připojte krátký silný(ČERNÝ) zemnicí vodič k zápornému pólu baterie nebo kabelu uzemňovací sběrnice, který je 
připojen k baterii. Toto je zemnící vodič pro vnitřní obvody PDM60.Připojte napájecí krátký silnější kabel(ČERVENÝ) 
přímo ke kladnému pólu baterie. Tento vodič dodává veškerou energii do PDM60. 
POZOR !! NIKDY NEZAMĚŇUJTE POLARITU (+ A -) DOJDE K POŠKOZENÍ A ZTÁTĚ ZÁRUKY 

Připojte vodič aktivující spouštění (ŠEDÝ VODIČ) k libovolnému zdroji aktivovaném aţ po zapnutí zapalování. 
Součástí dodávky je konektor Posi-Tap, který usnadňuje připojení k jinému vodiči. Jednotka PDM60 zůstane vypnutá, 
dokud nebude detekován pozitivní signál na vodiči spouštěcího zapalování po dobu 7 sekund. Sedmisekundové 
zpoţdění startu umoţňuje vyuţít veškerou dostupnou energii baterie k nastartování vozidla. Po prodlevě se všechny 
obvody aktivují a rozsvítí se zeleně, coţ indikuje 6 ţivých + 12V obvodů. 

Montáţ:  

Jednou z věcí, díky níţ je PDM60 nejlepší na trhu, je skutečnost, ţe je malá a plně uzavřená. Jednotka je navrţena 
pro pouţití v náročných provozních podmínkách a lze ji namontovat prakticky kamkoli, kam se vejde, bez obav z 
vniknutí vlhkosti, prachu nebo nečistot. Doporučujeme udrţovat programovací hlavičku naplněnou dielektrickým 
mazivem, aby byla zajištěna dodatečná ochrana svorek proti korozi. 

Připojení vašich zařízení:  

Připojte výstupní (ČERVENÝ) vodič PDM60 ke kladnému (+) napájecímu kabelu vašeho příslušenství a připojte 
zemnící (ČERNÝ) vodič ke společné (-). Pro usnadnění instalace jsou dodávány konektory Posi-Lock. Kabel (-) a 
sběrnicedodávaná s PDM60 lze připojit k baterii a slouţí jako jediný (-) bod pro veškeré vaše příslušenství. Dodané 
prstencové svorky a šrouby lze pouţít pro čistou a bezpečnou instalaci (-) vodiče. 

Chcete-li zajistit dlouhodobý bezproblémový provoz, ujistěte se, ţe jsou všechna vaše kabelová připojení bezpečná.
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Programovací software (pouze Windows): 

Programování umožňuje konfigurovat limity proudu jednotlivých obvodů, způsoby spouštění jednotlivých 

obvodů a možnosti časovaného zapnutí a vypnutí. Programovací software základny je k dispozici ke stažení 

na domovské stránce našeho webu. Po stažení instalačního souboru řídicího panelu rozbalte složku a spusťte 

instalační soubor. Soubor nápovědy vás provede procesem programování. 

 

Postup programování: 

1. Odpojte napájení PDM60, ponechané napájení bude to rušit programování nebo způsobí poškození 

2. Připojte programovací kabel k počítači 

3. Poté připojte kabel k PDM60 a nezapomeňte jej správně orientovat, jak je znázorněno na fotografii níže 

4. Všechny kontrolky by měly rychle blikat, což znamená, že je připraven k programování 

5. Zkontrolujte, zda je v nabídce Možnosti v nabídce Soubor vybrán správný port COM a „programovací 

kabel pdm60“ 

6. Nakonfigurujte nastavení a klikněte na „program“ a poté počkejte několik sekund, než se zobrazí úspěšná 

zpráva 

7. Odpojte kabel od PDM60 a je připraveno k instalaci do vašeho vozidla. 

 

Moţnosti programování:  

AKTIVACE ZAPNUTÍM ZAPALOVÁNÍ–ŠEDÝ VODIČ (IgnitionTrigger) 

Spouštěč zapalování (IT) reaguje na kladné napětí. Všechny obvody přiřazené k aktivaci v reţimu IT se aktivují, kdyţ jednotka zjistí 
kladné napětí. Pokud je IT připojen k vodiči vozidla, který při zapnutí zapalování „běţí“, obvody PDM60 nastavené na IT se aktivují 
a deaktivují zapalováním. Všechny obvody PDM60 jsou z výroby nastaveny na IgnitionTrigger. 

Mínusový spouštěč–Modrý vodič (GroundTrigger) 

Mínusový spouště (GT) reaguje na jakýkoli mínusový signál. Všechny obvody přiřazené k aktivaci v reţimu GT se aktivují, kdyţ 
detekují uzemnění mínusového vodiče. Tato funkce je skvělá pro zapnutí / vypnutí vysokých proudových zátěţí bez pouţití relé. 
Připojte modrý vodič GT k jakémukoli spínači, který vede k mínusovému pólu, a pomocí spínače můţete snadno zapnout nebo 
vypnout všechny obvody GT. 

Přepínání reţimů (pro kaţdý ze šesti obvodů PDM60 přiřaďte jedenvámivybranýreţim)„Spínací reţim“ je parametr 
pouţívaný ke stanovení chování kaţdého obvodu. 

INACTIVE - pro nepouţívané obvody 
IGNITION TRIGGER – Obvod se aktivuje zapalováním 
IGNITION TRIGGER (withtimedelayoff) – Obvod se aktivuje spouští zapalování a vypne se po nastavené hodnotě v záloţce 
„zpoţdění vypnutí“(shutoffdelay) 
GroundTRIGGER – Obvod se aktivuje spínačem s ukostřením (-) 
IGNITION OR GROUND TRIGGER – Obvod se aktivuje spouštěčem zapalování, nebo ukostřením (-) 
IGNITION OR GROUND TRIGGER (withtimedelayoff) – Obvod se aktivuje spouštěčem zapalování, nebo ukostřením (-) a vypne 
se po nastavené hodnotě v záloţce „zpoţdění vypnutí“ (shutoffdelay) 
IGNITION AND GROUND TRIGGER – Obvod se aktivuje spouštěčem zapalování aukostřením (-) zároveň 
ALWAYS LIVE – Okruh je vţdy aktivní bez pouţití spouštěče 

UPOZORNĚNÍ - VŢDYAKTIVNÍ KONFIGURACE MÁ KONSTANTNÍ AKTUÁLNÍ VÝKON 50 mA - NENÍ DOPORUČENO PRO 
BATERIE VOZIDLA S HODNOTOU MENŠÍ NEŢ 15 Ah, NEBO VOZIDLA, KTERÁ JSOU POUŢÍVÁNA OBČAS nebo V GARÁŢI 
BEZ NABÍJENÍ 
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Current Limit –Kapacita okruhu (nastavte pro každýokruh) - Max 60Amp celkové napětí 

Každému ze šesti obvodů je přiřazen proudový limit. Proudové limity lze nastavit v krocích od 1 ampéry až 

po maximum pro každý obvod. Obvod č. 5 lze nastavit na 20 A, měl by se však používat pouze pro občasné 

aplikace, jako je houkačka. Příslušné omezení proudu zjistíte ve specifikacích vašeho příslušenství. Aby 

bylo možné počítat s mírnými odchylkami, je obvykle vhodné nastavit aktuální limit s mírnou rezervou 

(25%) nad standardní proudový odběr jakéhokoli příslušenství. Toto je pouze orientační doporučení a měli 

byste se vždy informovat u výrobce vašeho příslušenství, abyste zjistili maximální nastavení proudu. 

Shutoff and StartupDelayTime - Čas vypnutí a spuštění 

Zpoždění při spuštění: 0-240 sekund – Toto nastavení platí pro všechny obvody bez ohledu na spínací 

režim. Tato funkce umožňuje použít veškerou dostupnou energii z baterie ke spuštění před napájením 

příslušenství. Po spuštění zůstane PDM60 vypnutý, dokud neuplyne doba zpoždění spuštění. 

Zpoždění vypnutí: 1–600 sekund – Toto nastavení se vztahuje pouze na obvody nastavené na „časové 

zpoždění vypnutí“. Když je spouštěcí signál vypnutý, obvod zůstane po určitou dobu aktivní, poté se 

automaticky vypne. Během doby zpožděného vypnutí zůstanou všechny ostatní obvody v neaktivním 

„oranžovém“ režimu. Výchozí nastavení pole „0“ v poli zpožděného vypnutí je maximální čas 600 sekund. 

Testování 

Před instalací PDM60 a kdykoli změníte programování, doporučujeme otestovat funkčnost. Toho lze snadno 

dosáhnout připojením napájecího a uzemňovacího kabelu PDM60 k baterii a následným podržením spouště 

na kladném pólu baterie. Jakmile se PDM60 aktivuje, můžete své nastavení ověřit. Zpožděnílze zkontrolovat 

odpojením šedivého vodiče a čekáním na vypršení doby zpoždění vypnutí. Vaše konkrétní konfigurace 

může vyžadovat různé kroky testování. 

Jsme k dispozici pro zodpovězení otázek během standardní pracovní doby. Pokud máte jakékoli dotazy nebo 

potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

 

 

 
 

www.motoelectrics.cz 

info@motoelectrics.cz 

tel: +420 603 811 366 
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