
Instrukcja obsługi 

Zasilacz regulowany 
WINNERS XL4015 USB
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Moduł  przetwornicy  regulowanej  WINNERS  XL4015  USB  może  zostać  użyty  jako
standardowy  układ  obniżający  napięcie  stałe  DC,  ładowarka  akumulatorów  lub  jako  zasilacz
stałoprądowy  LED.  Układ  posiada  podwójny  wyświetlacz  LCD  wraz  z  podświetleniem  który
przedstawia wartości prądu i napięcia w zależności od ustawień. Możliwe jest także przekierowanie
napięcia na złącze USB (UWAGA! - moduł umożliwia włączenie napięcia do 32V na złącze USB
co  w  wielu  przypadkach  może  uszkodzić  podłączone  urządzenie). Większość  urządzeń
zasilanych ze złącza USB wymaga napięcia 5V.

Parametry techniczne:

• zasilanie modułu 5V-36V napięcie stałe DC (zalecane maksymalnie 32V)
• napięcie wyjściowe 1,25V-32V napięcie stałe (Uin > Uout)
• maksymalny prąd 5A powyżej 3A zaleca się stosować większy radiator
• maksymalna moc 75W (zalecane 50W)
• podwójny wyświetlacz LCD
• możliwość płynnej regulacji prądu 10 obrotów potencjometr 1Kom ADJ-I
• możliwość płynnej regulacji napięcia 10 obrotów potencjometr 10Kom ADJ-U
• częstotliwość pracy 180KHz
• sprawność do 96%
• obudowa akrylowa do własnego montażu
• wejście i wyjście złącza ARK
• wyjście USB
• wymiary – 66mm x 40mm x 25mm
• waga 77g

Opis wyprowadzeń

• Vin zasilanie modułu DC
• GND masa
• Vout wyjście napięcia DC
• GND masa
• USB – wyjście napięcia zasilania

Wybór parametrów wyświetlania 

Wbudowany wyświetlacz umożliwia wyświetlanie parametrów wejściowych, wyjściowych
lub na przemian wejściowych z wyjściowymi przełączanych co kilka sekund oraz złącza USB. 
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Tryb F0

Wejście  w  tryb  następuje  po  jednokrotnym  naciśnięciu  przycisku  SET i  zatwierdzeniu
wyboru przyciskiem ENT. Tryb F0 przedstawia na wyświetlaczu parametry napięcia i  prądu na
złączu wejściowym Vin. Wyświetlanie tego parametru jest także sygnalizowane świeceniem diody
LED V-IN. 

Tryb F1

Wejście w tryb następuje po dwukrotnym naciśnięciu przycisku SET i zatwierdzeniu wyboru
przyciskiem ENT.  Tryb  F1 przedstawia  na  wyświetlaczu parametry napięcia  i  prądu  na  złączu
wyjściowym Vout. Wyświetlanie tego parametru jest także sygnalizowane świeceniem diody LED
V-OUT.

Tryb F2

 
Wejście w tryb następuje po trzykrotnym naciśnięciu przycisku SET i zatwierdzeniu wyboru

przyciskiem ENT.  Tryb  F0 przedstawia  na  wyświetlaczu parametry napięcia  i  prądu  na  złączu
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wejściowym Vin i wyjściowym Vout w cyklach przełączania co kilka sekund. Wyświetlanie tego
parametru jest także sygnalizowane świeceniem diody LED V-IN lub V-OUT.

Tryb USB

Wejście  w  tryb  następuje  po  czterokrotnym  naciśnięciu  przycisku  SET i  zatwierdzeniu
wyboru przyciskiem ENT. Tryb USB przedstawia na wyświetlaczu parametry napięcia i prądu na
złączu wejściowym USB oraz po zatwierdzenie ENT jego włączenie. Wyświetlanie tego parametru
jest także sygnalizowane świeceniem diody LED USB.

Sygnalizacja LED

• V-in – napięcie wejściowe
• V-out – napięcie wyjściowe
• USB – napięcie USB
• Charge – ładowanie, napięcie wyjściowe niższe niż ustawione ADJ-U
• FULL – naładowane, napięcie wyjściowe równe temu które było ustawione
• CC – działanie ogranicznika prądu, prąd na wyjściu równy ustawionemu ADJ-I

 

Kalibracja

W przypadku błędnego wyświetlania parametrów napięcia można skorzystać z  kalibracji
modułu.  Wejście  w  tryb  kalibracji  następuje  po  wyłączeniu  zasilania  następnie  wciśnięciu  i
przytrzymaniu przycisku SET i ponownym włączeniu zasilania. W trybie kalibracji przycisk SET to
plus a przycisk ENT to minus. Zapamiętanie następuje po 2 sekundach. Wyjście z trybu kalibracji
po ponownym wyłączeniu i włączeniu zasilania modułu.

Podświetlenie wyświetlacza LCD

Moduł  umożliwia  podświetlenie  wyświetlacza  LCD.  W trybie  normalnej  pracy  naciśnij
przycisk  ENT co  spowoduje  włączenie  podświetlania  wyświetlacza.  Kolejne  naciśnięcie  ENT
spowoduje jego wyłączenie. 
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