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KENMERKEN 
 

De 600-DCM2 Battery Monitor bevat de volgende kenmerken: 
• De Matrix Monitors maken gebruik van een LCD scherm om op volledig scherm 

informatie te kunnen geven. 
• Voltagemeting tot maximaal 3 accugroepen. 
• 12 te selecteren omschrijvingen, bijvoorbeeld: Start Battery, House Battery, etc. 
• Hoog-laag voltage alarm voor 3 accugroepen. 
• Laad- en ontlaadstroom (alléén op verzorgings-accugroep). 
• Compleet geleverd met 450A-50MV shunt. 
• Geeft resterende capaciteit weer in Ampère uren en percentages. 
• Software op basis van Peukerts exponent. 
• Geschikt om restcapaciteit (Ampère uur) weer te geven op verzorgingsaccugroep 

met een capaciteit tussen 60 en 3000 Ampère uur. 
• Laag Ampère alarm. 
• Nieuwe extra functie voor 2004 

De bilge monitor functies geven de bilge pomp functies 24 uur per dag en 7 dagen 
per week weer. Het slaat de gegevens van de bilge pomp op in het geheugen en telt 
de totale tijd bijelkaar op. Het apparaat wordt gereset wanneer u de boot verlaat. 
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de derde voltagemeter niet wordt 
gebruikt. 
 

De 600-DCM2 is ontworpen om gemonteerd te worden op of in een 2,5mm paneel. 
 
 

AFMETINGEN 
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GEÏNSTALLEERD MET DRIE VOLTAGE METERS 
 
 

 
 

NOTEER: HET HIERBOVEN WEERGEGEVEN STROOM CIRCUIT IS EEN 
SIMULATIE FIGUUR, HET ENIGE DOEL IS OM DE CONNECTIES WEER TE GEVEN. 
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GEÏNSTALLEERD MET EEN BILGE POMP METER 
 

 
 
 

NOTEER: HET HIERBOVEN WEERGEGEVEN STROOM CIRCUIT IS EEN 
SIMULATIE FIGUUR, HET ENIGE DOEL IS OM DE CONNECTIES WEER TE GEVEN. 
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AANSLUIT INFORMATIE 
 

1. VOLTAGE / ACCUGROEP 1 
+10 tot +35V DC stroomtoevoer van accugroep 1 door een 1Ampère zekering (ter 
bescherming van de meter) 

2. ACCUGROEP 2 
+10 tot +35 DC Volt van accugroep 2 door een 1 Ampère zekering. 

3. ACCUGROEP 3 OF POSITIEVE TOEVOER VAN DE BILGE POMP 
+10 tot +35 DC Volt van accugroep 3 door een 1 Ampère zekering. 
OF 
Positieve toevoer van de pomp kant van de bilge pomp schakelaar. 

4. EXTERN ALARM 
Kan worden aangesloten aan een extern alarm (negatief signaal). 

5. VERLICHTING 
Kan worden aangesloten aan een +10V tot +35V DC toevoer, om constant van 
verlichting te zijn voorzien. 

6. ZEKERING BATTERIJ 
Één draad van de Screened twisted pair naar de batterij kant van de zekering. 

7. ZEKERING LADEN 
De andere draad van de Screened twisted pair naar de laad kant van de zekering. 

8. AARDE 
Gebruik de aarde draad van de twisted pair om terug te gaan naar de laad kant van de 
zekering. 
 
 
NOTEER: Als input 2 en/of 3 niet worden gebruikt, dan dient het lage volt alarm terug 
te worden gebracht naar nul, of input 2 en/of 3 kunnen worden doorgelust naar input 1. 
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GEBRUIK 
 

Apparaat inschakelen 
Het opstartscherm verschijnt gedurende 5 seconden. 

 
 

Na 5 seconden 
Het eerste scherm laat de stroomtoevoer van  
de accu zien. 

 
 

Druk op knop V 
Het tweede scherm laat de tweede accu zien. 

 
 
 

Druk wederom op knop V (als de accu is aangesloten) 
Het derde scherm laat de derde accu zien. 
  

 
Druk wederom op knop V (als de bilge pomp is aangesloten) 
Het derde scherm laat informatie over de bilge pomp zien.  
In de bilge functie drukt u op “C” en houdt u deze ingedrukt  
om de gegevens te resetten. Om de bilge mode te verlaten en  
terug te keren naar het accu scherm, drukt u op “V”. 
 
Druk op knop A 
Dit scherm laat het opladen of ontladen van Ampères zien. 
 
  
Druk op knop C 
Dit scherm laat de resterende capaciteit in Ampère uren  
zien. Deze telt af wanneer u ontlaadt en telt op wanneer u  
oplaadt.   

 
Druk nogmaals op C wanneer u naar de capaciteit kijkt 
Dit scherm geeft de resterende Ampère uren in procenten  
weer. 

 
Alarm inschakelen 
Wanneer alarmen zijn ingeschakeld in het instellingsmenu,  
wordt het alarm symbool weergegeven in het display. 

 
 

Permanent uitschakelen van alarm 
Druk 2 seconden lang op de “A” knop, het display geeft het  
mute symbool, herhaal deze stap om het alarm weer te  
activeren. 
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NOTITIES 
 

De 600-DCM2 heeft de volgende fabrieksinstellingen 
• Batterij Capaciteit 220AH 
• Oplaad Efficiency 85% 
• Hoge Volt Alarm 15.00 Volt 
• Laag Ampère Uren 100AH 
• Lage Volt Alarm 11.00 Volt 
• Peukerts Exponent  1.25 
• Reset capaciteit 5 Ampères 

 
Ampère uren display geeft de resterende accu capaciteit aan. 
 
Peukerts ontlaad ratio calculatie 
Dit is een exponent die de ontlaad ratio verandert in een effectieve ontlaad ratio die 
gerelateerd is aan de accu capaciteit. 
De meeste marine accu’s hebben een capaciteit die gebaseerd is op de 20 uur ratio. 
Voorbeeld: Een accu wordt 20 uur ontlaad naar een terminale voltage van 10,5 Volt = 
Ampère uren.  
C = A x T20  C = 5 x 20 = 100 Ampère uren 
C = Accu capaciteit  A = Ampère ontlading T20 = Tijd in uren (20) 
Peukerts vergelijking   An x T = C 
C = is de accu capaciteit bij een ontladingstijd van 20 uur 
A = is de ontlaad eenheid in Ampère 
T = is de ontlaad tijd in uren 
n = gerelateerd  aan de accu constructie en is vergelijkbaar met elke andere accu met een 
zelfde ontlaad tijd. 
Exponent “n” kan worden berekend voor elke accugroep door twee ontlaad cyclus met elkaar 
te vergelijken. 
Laad als eerste de accugroep volledig op met de walstroom of een generator en ontlaad 50% 
van de verwachte gemiddelde lading (noteer de tijd en de ampère) naar een 10,5 volt voltage 
(bij een 12 volt systeem). Laad de accugroep weer volledig op en ontlaad 15/% van de 
verwachte lading. Gebruik de volgende vergelijking. 
 
n =  Log t2 – Log t1    
 Log A1 – Log A2 n = Exponent 
    t1 = De uren van de eerste ontlading bij ampère A1 
    t2 = De uren van de tweede ontlading bij ampère A2 
 
Voorbeeld: 8G4D 180A/Hr 
  Ontlading 1 = 24 uur bij 7,8 Ampère 
  Ontlading 2 = 8 uur bij 20,7 Ampère 
 
n =  Log t2 – Log t2     = Log 8 – Log 24       = 0,9 – 1,38    =  0,48 = 1,11 
 Log A1 – Log A2 Log 7,8 – Log 20,7 0,89 – 1,32 0,43 
 
Programmeer dit exponent in die van Peukerts. 
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NB: Een 0,01 verandering naar Peukerts kan een behoorlijke verandering brengen in de te 
berekenen ontlading. Verander dan ook in kleine stappen. 
Bijvoorbeeld, 100 Ampère voor 1 uur = 100 Ampère uren. Door Peukerts exponent van 1,25 
te gebruiken, volgt An x T, 100¹´²? x 1 = 316 Ampère uren. 
Een verandering van het exponent met 25% veroorzaakt een verandering van 316%. 
Het berekenen van exponent “n” via de ontlaad cyclus is de enige manier om een accuraat 
ontlaad exponent te krijgen. Deze berekening is op basis van de fabrieksinstelling met een 
exponent van 1,25,  wat een ruw gemiddelde is voor een deep cycle flooded accu. 
Als u “n” niet wilt berekenen dan kunt u de tabellen hier onder gebruiken om de “n” te  
selecteren die bij uw accu type past. 
 
 

Gereguleerde gel accu´s 
Model Volts 20 uur ratio “n” 
8GGC 6 180 1,14 
8GU1 12 43 1,20 
8GU24 12 70 1,13 
8GU27 12 86 1,12 
8GU30H 12 95 1,12 
84D 12 180 1,11 
8G8D 12 225 1,10 

 
Endurent flooded accu´s 

Model Volts 20 uur ratio “n” 
R220 6 225 1,24 
L16 6 350 1,28 
US105 12 85 1,23 
US130 12 130 1,24 
US240 12 216 1,17 

 
Volledige oplaad analyse 

Type  Absorptie Ampère Drijven Ampère Ampère/uur NZ 
L16 14,47 11,00 13,50 3,00 350 
R220 14,53 6,60 13,50 3,10 220 
US105 14,60 3,00 13,60 1,60 90 
148/17 14,58 3,30 13,60 1,60 90 
US130 14,50 3,00 13,80 2,00 115 
US240 14,40 7,40 13,80 4,40 210 
“Ampère/uur NZ” betekent de verwachte Ampère/uur onder NZ omstandigheden 

 
Als na verloop van tijd (6-12 maanden) de nauwkeurigheid verslechtert (mogelijk door de 
kwaliteit van de accu, temperatuur, leeftijd, oplaad gebruik) dan wordt het tijd om “n” 
opnieuw te berekenen. 
 
Ampère uur capaciteit reset 
De Ampère uur capaciteit moet worden reset naar de Max Battery Capacity wanneer de 
volgende condities van toepassing zijn. 
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1. De accu voltage is groter dan 13,5 volt (fabrieksinstelling). 
2. De oplaad waarde is kleiner dan 5 Ampère (fabrieksinstelling). 

Zie (a) 
3. Condities 1 en 2 moeten minstens 5 minuten worden weergegeven. 

 
(a) Dit zou veranderd moeten worden naar 4% van de Ampère/uur ratio van de accugroep. 
Voorbeeld; 220 Ampère/uur bank = 220*4% = 8,8 en gebruik dan 9 Ampère.  
 

Oplaad efficiency 
De oplaad efficiency is ingesteld op 85% (fabrieksinstelling), voorbeeld; de accu zal  alleen 
85 % van de oplaad waarde accepteren. 
Dit is een moeilijke parameter om in te stellen omdat als er 75% is opgeladen de efficiency 
terug loopt naar 0% als de accu volledig is opgeladen. Over het algemeen zal de efficiency 
veranderen door de temperatuur, de toestand van de accu, de oplaad waarde/voltage en het 
ontladingsniveau. Door proberen en fouten te maken tijdens het gebruik is de enige manier 
om de efficiency te vinden. 
 
Actuele capaciteit 
Actuele capaciteit is de huidige status van het opladen van accugroep 1, wanneer de monitor 
is geïnstalleerd en ingesteld. 
 
Voltage calibratie 
Deze is op de fabriek ingesteld en dient niet te worden veranderd. 
 
Ampère calibratie 
Deze is op de fabriek ingesteld, indien de ampère calibratie uitgevoerd moet worden, dan 
moet dat als de accu zo vol mogelijk is en nadat de ampère op nul is gesteld toen de accu leeg 
was. 
 
Reset capaciteit 
De reset capaciteit biedt de mogelijkheid de capaciteit te resetten naar de geprogrammeerde 
waardes (YES) of de instellingen te laten op het huidige niveau (NO). 
 
Bilge monitor functie 
De bilge monitor functie zal automatisch worden ingesteld wanneer de “Bilge monitor” is 
geselecteerd onder de Accu 3 label. 
Wanneer u in de bilge monitor modus bent kunt u met de “C” toets de bilge monitor resetten. 
Om de bilge monitor te verlaten en terug te keren naar de accu monitor, drukt u op de “V” 
toets om terug te keren naar V1 “Bron voltage”. 
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ALARMEN EN STIL ALARM 
 

Wanneer er een alarm gelegenheid zich voordoet,  
zal het alarm afgaan en het bijbehorende scherm  
zal gaan knipperen. 

 
Om het alarm permanent uit te schakelen, drukt u  
2 seconden op de “M” knop. Het scherm zal een  
“uitgeschakelde alarm” symbool weergeven. 
De “uitgeschakelde alarm” modus zal continu  
ingeschakeld blijven, zelfs wanneer het toestel  
uitgeschakeld is geweest.  
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INSTELLEN VAN HET MENU OVERZICHT 
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SET-UP EN PROGRAMMERING 
 

Om de programmeer mode binnen te komen 
Houd de toetsen V & C tegelijkertijd ingedrukt voor 
Ongeveer 3 seconden. Het scherm geeft dan het  
Volgende aan: 
EXIT 
RESET 
SETUP 
 
Druk op V om de programmeer mode te verlaten. 
Druk op A om de Ampère nul en reset mode binnen te gaan. 
Druk op C om de set-up mode binnen te gaan. 
 
Ampère nul (figuur 2) 
Wanneer u zich in de programmeer mode bevindt  
(figuur 1), drukt op A om de Ampère nul en reset  
mode binnen te gaan en drukt u op V om de mode  
te verlaten. 
 
Om de Ampère nulpunt in te stellen drukt u op de A toets,  
“AMPS ZERO” zal voor ongeveer 2-3 seconden knipperen,  
het nulpunt is nu ingesteld. Het scherm zal terugkeren naar  
het scherm van de programmeer mode (figuur 1). 
 
Fabrieks reset mode (figuur 2) 
Wanneer u zich in de programmeer mode bevindt (figuur 1), 
drukt op A om de Ampère nul en reset mode binnen te gaan en drukt u op V om de mode te 
verlaten. 
 
Om het toestel te resetten naar de fabrieksinstellingen drukt u de toets C in en houdt u deze 
ingedrukt totdat “RESET” betgint te knipperen op uw scherm, laat vervolgens de toets los. 
Het scherm zal nog 2 tot 3 seconden blijven knipperen. 
Het toestel is nu gereset naar de fabrieksinstellingen. 
Het scherm zal terugkeren naar het scherm van de programmeer mode (figuur 1) 
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INSTELLINGS MENU 
 

Gebruik de omhoog (V)/omlaag (A) toetsen  
om de waarde te veranderen en druk op C om  
verder te gaan met het volgende scherm. 
 
Instellen van het alarm 
Inschakelen/Uitschakelen van alle alarmen.  
Standaard ingeschakeld. 
 
Accu 1 benoemen 
De beschikbare termen om accu 1 te benoemen zijn:  
Huis accu, Huis 1, Huis 2, Start accu, Stuurboord accu,  
Bakboord accu, Aux accu, Radio, Generator. 
 
Accu 2 benoemen 
Hetzelfde als bij accu 1. 
 
Accu 3 benoemen 
Hetzelfde als bij accu 1, inclusief de “Bilge monitor”.  
Voor meer info zie pagina 9. 
 
Te hoog voltage alarm 1 
Standaard ingesteld op 15 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 10,0-32,0 Volt. 
 
Te laag voltage alarm 1 
Standaard ingesteld op 11 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde in te stellen,  
met stapjes van 0,1 Volt. 
Bereik: 0,0-32,0 Volt. 
 
Te hoog voltage alarm 2 
Hetzelfde als bij te hoog voltage alarm 1. 
 
Te laag voltage alarm 2 
Hetzelfde als bij te laag voltage alarm 1. 
 
Te hoog voltage alarm 3 
Hetzelfde als bij te hoog voltage alarm 1. 
 
Te laag voltage alarm 3 
Hetzelfde als bij te laag voltage alarm 1. 
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Te laag Ampère uren alarm 
Standaard instelling: 100 Ampère uren. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
10 Ampère uren per stap. 
Bereik: 0-1000 Ampère uren. 
 
Maximum capaciteit 
Standaard instelling: 220 Ampère uren. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
10 Ampère uren per stap. 
Bereik: 60-3000 Ampère uren. 
 
Actuele capaciteit 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
1 Ampère uur per stap. 
Bereik: 0-3000 Ampère uren. 
Voor meer info kijk op pagina 9. 
 
Ampère uur capaciteit reset voltage 
Standaard instelling: 13,5 Volt. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
0,1 Volt per stap. 
Bereik: 10.0-30.0 Volt. 
Voor meer info kijk op pagina 9. 
 
Ampère uur capaciteit reset ampère 
Standaard instelling: 5 Ampère. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
1 Ampère per stap. 
Bereik: 0-50 Ampère uren. 
Voor meer info kijk op pagina 9. 
 
Oplaad efficiency 
Standaard instelling: 85% flooded lead acid. 
Gebruik 90% voor de Valve regulated gel. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
0,01 Ampère uur per stap. 
Bereik: 0-1,0 (vermenigvuldig met 100%) 
Voor meer info kijk op pagina 9. 
 
Peukerts exponent 
Standaard instelling: 1,25. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren,  
0,01 per stap. 
Bereik: 1,00-1,50. 
Voor meer info kijk op pagina 7. 
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Voltage 1 calibratie 
Pas deze instelling aan, aan het huidige accu voltage.  
Om te calibreren drukt u op de omhoog/omlaag toets om  
de waarde te selecteren, 0,01 Volt per stap. 
Bereik: 0-32 Volt. 
Voor meer info kijk op pagina 9. 
 
Voltage 2 calibratie 
Hetzelfde als bij Voltage 1 calibratie 
 
Voltage 3 calibratie 
Hetzelfde als bij Voltage 1 calibratie 
 
Ampère calibratie 
Noteer: De accu moet eerst aangesloten zijn  
voordat u dit scherm betreedt. 
Pas dit getal aan, zodat het correspondeert met  
de lading die is aangesloten op het systeem. 
Toets omhoog/omlaag om de waarde te selecteren. 
Bereik: +/- 240 Ampere. 
Voor meer info kijk op pagina 9. 
 
Reset capaciteit 
NO 
YES 
Voor meer info kijk op pagina 9. 
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Veelgestelde vragen 
 

V: Wanneer ik de Ampère lading calibreer, kan het display niet worden gewijzigd. 
A: U zal een fabrieks reset moeten doen, de Ampère nulstellen en vervolgens de lading 

instellen op 10 Ampère of meer voordat u de calibratie scherm in het set-up menu 
betreedt. 

V: Scherm geeft weer: DC Ampère ontlading buiten bereik  
A1: Dit kan normaal zijn wanneer u de meter waarde van 225 Ampère bent gepasseerd. 
A2: U zal een fabrieks reset moeten doen en vervolgens de lading instellen op 10 Ampère 

of meer, voordat u de calibratie scherm in het set-up menu betreedt. 
V: Zonder lading geeft het toestel nog steeds Ampère aan.  
A: De nul is van slag. U zult een nulstelling moeten doen, zonder dat de lading is 

aangesloten op het systeem. 
V: De Ampère uren zijn niet wat ik had verwacht. 
A1:  De accu’s kunnen last hebben van sulfaatcorrosie. 
A2: Hercalculeer Peukerts exponent, zoals beschreven op pagina 7 & 8. 
V: Het huidige display is onstabiel. 
A:  Controleer dat de Screened twisted pair kabel wordt gebruikt vanaf de shunt naar de 

meter en dat het correct is geïnstalleerd.  
V: De meter geeft geen Ampères weer. 
A: Controleer dat het scherm is aangesloten op de kabel van de shunt; scherm vanaf de 

laad zijde (niet de accu zijde) van de shunt naar terminal 8 op de meter. 
V:  “Reset all” wordt weergegeven op het display. 
A:  Als “reset all” verschijnt op het display, betekent dat dat de meter een fout heeft 

ontdekt. Koppel de stroom los van het toestel en herbevestig deze weer. Als “reset all” 
nog steeds wordt weergegeven op uw scherm neem dan contact op met de locale 
dealer. 


