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1 Opis urz ądzenia

lipoGUARD  jest  urządzeniem programowalnym monitorującym stan naładowania
pakietów w modelach zdalnie  sterowanych.  Urządzenie  sygnalizuje  stany naładowania
pakietów  emitując  sygnały  świetlne  i  dźwiękowe  za  pomocą  diody  świecącej  oraz
dźwiękowego generatora piezoelektrycznego.

1.1 Informacje ogólne

lipoGUARD3S  słuŜy  do  monitorowania  napięcia  pakietów  pakietu  litowo-
polimerowego  o  napięciu  roboczym  11,1V,  gdzie  napięcia  mieszczą  się  w  przedziale
8,10V – 12,75V. MoŜe takŜe pracować z pakietami innych typów takimi jak pakiety litowo-
Ŝelazowe, litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe a takŜe niklowo-kadmowe, których napięcia
mieszczą się w zakresie pomiarowym urządzenia.

1.2 Dane techniczne

Parametry elektryczne

Min.napięcie mierzone 8,10 [V]

Max. napięcie mierzone 12,75 [V]

Parametry fizyczne

Długość 47 [mm]

Szerokość 14 [mm]

Wysokość   8 [mm]

Masa 12 [g]
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1.3 Stany pracy urz ądzenia

Urządzenie moŜe sygnalizować błyskami świetlnymi  i  dźwiękowymi  pięć  stanów
pakietu . Dwa z nich wynikają z typu monitorowanego pakietu. W chwili obecnej nie ma
moŜliwości  zmiany typu pakietu – jest dostępny jeden typ:  LiPo.  Producent przewiduje
zmiany w oprogramowaniu tak aby w przyszłości umoŜliwić  uŜytkownikom zmianę  typu
ogniw.

1
PACK_HIGH  – stan ten sygnalizuje, Ŝe napięcie pakietu wykracza poza górny
zakres pomiarowy 12,75V. MoŜe oznaczać  to,  Ŝe został  podłączony pakiet o
wyŜszym napięciu znamionowym (np. 4S) lub pakiet 3S jest przeładowany lub
uszkodzony. Nie naleŜy lekcewaŜyć takiego komunikatu!

NORMAL FLIGHT

2
PACK_OK  – stan ten sygnalizuje, Ŝe napięcie pakietu znajduje się w normie.
Zaleca się, aby nie programować Ŝadnej sygnalizacji w tym stanie poniewaŜ jest
to informacja niosąca małą ilość informacji.

RESERVE STATE

3 PACK_RESERVE  –  stan  ten  sygnalizuje,  Ŝe  napięcie  pakietu  zbliŜa  się  do
dolnej granicy uŜytkowej pakietu. 

LANDING NOW

4
PACK_EMPTY  – stan ten sygnalizuje, Ŝe napięcie pakietu osiągnęło stan dolnej
granicy uŜytkowej.  Dla  pakietu  litowo-polimerowego 3S zaleca się,  aby próg
tego stanu był programowany około 1V do 1,5V wyŜej niŜ iloczyn zalecanego
minimalnego napięcie ogniwa (3,20V) i ilości cel (3).

5

PACK_LOW  – stan ten sygnalizuje, Ŝe napięcie pakietu wykracza poza dolny
zakres  pomiarowy  8,1V.  MoŜe  to  oznaczać,  Ŝe  został  podłączony  pakiet
wyładowany lub pakiet o niŜszym napięciu znamionowym (np. 4S). W przypadku
sygnalizacji  stanu  PACK_LOW  przy  podłączonym naładowanym pakiecie  3S
naleŜy sprawdzić czy pakiet nie jest uszkodzony. Nie naleŜy lekcewaŜyć takiego
komunikatu!
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Urządzenie umoŜliwia programowanie progów napięciowych dla trzech stanów
sygnalizacji. Stany z programowalnymi progami to:

• NORMAL FLIGHT
• RESERVE STATE
• LANDING NOW

2 Instalacja urz ądzenia

Urządzenie powinno być  zainstalowane w miejscu,  gdzie nie będzie poddawane
mechanicznym napręŜeniom, ani nie będzie naraŜone na uszkodzenie przez poruszające
się części.

2.1 Zalecany sposób instalacji urz ądzenia

NaleŜy  zapewnić,  aby  kable  łączące  urządzenie  z  pakietem  były  moŜliwie
najkrótsze oraz miejsce przyłączenia tych kabli znajdowało się najbliŜej pakietu. Instalacja
daleko od punktu złącza pakietu moŜe powodować, Ŝe podczas poboru duŜego prądu z
pakietu, spadek napięcia na rezystancji kabli moŜe fałszować wyniki pomiarów.
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2.2 Niezalecany sposób instalacji urz ądzenia

PoniŜszy sposób montaŜu wprowadza błąd pomiaru związany z rezystancją kabli
pakietu. Błąd pomiaru oznacza tutaj Ŝe w pakiecie pozostaje więcej energii niŜ wynika to
z sygnalizacji.

2.3 Prawidłowy sposób podł ączenia do układu wielopakietowego

Przedstawione  poniŜej  podłączenie  do  układu  wielopakietowego  będzie  działać
poprawnie, jedynie pod następującymi warunkami:

• pakiety są tych samych producentów
• pakiety mają tą samą pojemność
• pakiety mają ten sam stopień zuŜycia (wskazana zamiana pakietów miejscami po

kaŜdym locie)
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2.4 Niedozwolony sposób podł ączenia do układu wielopakietowego

PoniŜszy  sposób  podłączenia  powoduje,  Ŝe  urządzenie  zostanie  zasilone
napięciem przekraczającym dopuszczalny zakres i spowoduje jego uszkodzenie.
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3 Programowanie urz ądzenia

Dostarczane  urządzenie  jest  juŜ  zaprogramowane,  progi  sygnalizacyjne  są
przystosowane  do  pakietu  litowo-polimerowego  3S,  umoŜliwiające  bezpieczne
uŜytkowanie tego pakietu.

Parametry  urządzenia  programowane  są  za  pośrednictwem  programatora
linkPROG marki  RCConcept  (do nabycia oddzielnie) oraz przy uŜyciu oprogramowania
RCConcept dostarczonego wraz z i programatorem.

Zaletą posiadania programatora jest:
• ustawiania progów oraz sposobów sygnalizacji w sposób bardzo intuicyjny oraz

przystępny
• moŜliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia

3.1 Sposób podł ączenia urz ądzenia do komputera
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4 Obsługa aplikacji

Aplikacja  dostarczana  jest  w  postaci  jednego  pliku  -  instalatora.  Uruchomienie
instalatora powoduje zainstalowanie aplikacji w systemie oraz dodanie ikonki startowej na
pulpicie oraz w menu start.

4.1 Okno aplikacji przed nawi ązaniem poł ączenia

PoniŜszy zrzut ekranowy przedstawia wygląd okna aplikacji po uruchomieniu. Aby
nawiązać połączenie z urządzeniem naleŜy je podłączyć  podłączonym za pośrednictwem
modułu linkPROG  a następnie wcisnąć przycisk „Połącz z urządzeniem RCC”.

PoniŜej  widoczny  jest  pasek  postępu,  który  informuje  uŜytkownika  o  transmisji
danych podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem i odczytu jego parametrów.
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4.2 Okno aplikacji po nawi ązaniu poł ączenia

Po  nawiązaniu  połączenia  z  aplikacją  na  górnym  pasku  oraz  w  oknie  aplikacji
pojawia się nazwa podłączonego urządzenia.

4.3 Zakładka „Profil lipoGUARD”

Jest  to  zakładka  w  której  uŜytkownik  moŜna  wybrać  jeden  z  trzech  profili
sygnalizacji ilość energii w pakiecie. Ilość energii jest sygnalizowana przez urządzenie na
podstawie  pomiaru  napięcia  oraz  tendencji  w  jego  zmianach.  Do  kaŜdego  profilu  są
przypisane wartości napięć predefiniowane przez producenta. Są to jednocześnie profile,
które pozostawiają więcej lub mniej energii. Są to:

● Tryb soft
● Tryb medium
● Tryb hard

Poszczególne tryby róŜnią  się  współczynnikiem bezpieczeństwa określającym jak
wcześnie pojawi się  sygnał ostrzegawczy o stanie rezerwowym (RESERVE STATE) i o
stanie natychmiastowego lądowania (LANDING NOW).

Nieaktywne okno „Trybu eksperckiego” – aby je aktywować naleŜy potwierdzić, Ŝe
znane jest uŜytkownikowi ryzyko związane z wpisaniem niewłaściwych danych.
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4.4 Tryb ekspercki

Po zaznaczeniu   pola  wyboru „Tryb  ekspercki”  uŜytkownik  otrzymuje  dostęp do
ustawień napięć progowych oraz histerezy. UŜytkownik moŜe własne napięcia i histerezy
przyporządkować do trzy profili sygnalizacji dostępnych w urządzeniu lipoGUARD.
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5 Uwagi ko ńcowe

Najnowszych wersji  oprogramowania,  instrukcji  obsługi  naleŜy szukać  na stronie
internetowej  producent.  W  przypadku  zauwaŜenia  nieprawidłowości  w  działaniu
urządzenia  naleŜy  zawiadomić  producenta.  W  przypadku  niespodziewanego  i
nieuzasadnionego zachowania modelu RC w powietrzu naleŜy natychmiast wylądować. 

5.1 Gwarancja

● Okres gwarancji wynosi 24 miesi ące od daty nabycia urządzenia.
● Dokonywanie wszelkich przeróbek w urządzeniu skutkuje utratą gwarancji.
● Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego

montaŜu, przeróbek oraz uŜytkowania urządzenia lipoGUARD3S.

5.2 Warunki u Ŝytkowania i przechowania

● Chronić przed kontaktem z wodą.
● Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.

5.3 Ustawa o ochronie środowiska

● Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie środowiska zuŜyte
urządzenie elektroniczne naleŜy przekazać do specjalistycznego zakładu utylizacji
elektroniki.

● Nie wyrzucać do kosza na śmieci!

13



6 Zasady bezpiecze ństwa
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 NOTATKI
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