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1. TEKNISIÄ TIETOJA
NÄYTTÖ: Graafinen, kosketuspaneelilla
OMINAISUUDET: (* - mallista ja optioista riippuen)
• 5 trippiä, joista laskemassa valinnan mukaan 1-4 yhtä aikaa
• Tripin näyttötarkkuus 1m / 0,1m (*)
• Peruutuksen tunnistus
• Trippiin liittyvä aika (tunnit:minuutit)
• Kokonaiskilometrilaskuri jokaiselle tripille
• Ajonopeus 0,1km/h tarkkuudella
• Tietokoneliitäntä (*)
• Lämpötilamittaus (*)
• Kitkamittaus (*)
• Ajopäiväkirja
• Kielen valinta
MITAT: 125x95x23mm (L x K x S)
PAINO: n. 240 g
KÄYTTÖJÄNNITE: 10-30V
VIRRAN JA TEHON KULUTUS:
• näyttö päällä n. 150mA, näyttö pois n. 50mA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA: -30º - +60º C
SULAKE: max 400 mA
ANTURI: useita vaihtoehtoja
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2. JOHDANTO
Onnittelemme Sinua valitessasi työkaluksesi luotettavan ja kestävän ELTRIP mittarin.
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa Sinua käyttämään ELTRIP -mittariasi.
Perehdy siis tarkoin jo heti alussa asennukseen, mittarin kalibrointiin ja käyttöön.
Näin saat jatkossa enemmän hyötyä mittaristasi.
Jos sinulle tulee ongelmatilanteita mittarisi kanssa, katso käyttöohjeen kohta 8. Jos
niiden avulla ongelma ei selviä, ota rohkeasti yhteyttä valmistajaan lisäohjeiden saamiseksi. Vaikka oletammekin, että olet pätevä asiantuntija monissa asioissa, älä kuitenkaan luota itseesi mittarin korjausasioissa, sillä mittarin sisällä olevien piirilevyjen
huolto vaatii erikoistiloja ja työkaluja. Huolimaton ja asiantuntematon käsittely voi
aiheuttaa piirilevyille sellaisia vakavia vaurioita, joita takuu ei korvaa. Myös muut
ohjeiden vastaiset asennukset ja käyttö eivät kuuluu takuun piiriin.
Kun matkamittarisi on tullut tiensä päähän, palautathan sen
jälleenmyyjälle tai suoraan Trippi Oy:lle kierrätettäväksi. Palautus on
sinulle maksuton. Tarvittaessa kysy lisätietoja Trippi Oy:ltä.

2.1. MITTAUSTAPA
Eltrip-85 käyttää matkan mittaamiseen ajoneuvon renkaan pyörimisestä saatavaa
matkapulssia. Tämä voidaan saada suoraan ajoneuvon järjestelmistä (ajopiirturi tai
nopeusmittari), käyttäen esim. CAN-väylämuunninta tai erillisellä renkaalle
asennettavalla anturilla. Paras mittatarkkuus saadaan aina käyttäen erillistä anturia.
Kitkamittaus on valittavissa auton matkapulssiin/jarrutietoon perustuen, tai sisäisen
kiihtyvyysanturin tietoon perustuen. GPS-signaalia käytettäessä voidaan
kitkamittauksessa käyttää vain kiihtyvyysanturia.
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3. ELTRIP-85:N ASENNUS
3.1. MITTARIN ASENNUS
Asenna mittari paikkaan, joka on kätesi ulottuvilla eikä häiritse ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä. Vältä paikkaa, joka on suoraan auringonpaisteessa tai lämmityslaitteen päällä. GPS-signaalia käytettäessä mittari tulee asentaa siten että vähintään
mittarin takaosan yläpuoli jää ikkunoista näkyviin parhaan signaalin saamiseksi.

3.2. VAROTOIMENPITEET!
Irrota hitsaustöiden ajaksi mittari pois sähköstä, sillä vaikka mittari on suojattu sisäisesti ajoneuvossa normaalisti esiintyviä jännitesyötön häiriöitä vastaan, hitsauksen aikana voi esiintyä niin suuria jännitteitä, että ne rikkovat herkkiä elektroniikkalaitteita.
Palanut sulake saadaan korvata vain samanlaisella ja samankokoisella sulakkeella
(max 400 mA). Takuu ei vastaa ohjeiden vastaisesta asennuksesta.

3.3. ANTURI- JA VIRTAKAAPELEIDEN KYTKENTÄ
Asenna anturi erillisen ohjeen mukaan.
Mittari suositellaan asennettavaksi jatkuvaan sähköön.
HUOM! PALOVAARA!
Jos ajoneuvon pääkytkin on akun miinusjohtimessa (-) ja haluat kytkeä
mittarin jatkuvaan virtaan, ota yhteys valmistajaan tarkempien ohjeiden
saamiseksi.
Mittarin sisällä on miinusjännite(-) ja mittarin kotelo kytketty yhteen.
Tämä kytkentä voi aiheuttaa pääkytkimen ohituksen, mikäli mittarin
miinusjohdin tulee pääkytkimen ohi.
Musta: Kytke musta johdin auton runkoon (-jännite).
Punainen: Jännitesyöttö 10 … 30v, sulake max. 400 mA, nopea. Voidaan ottaa auton
sulakerasialta tai muusta sopivasta paikasta josta ei aiheudu häiriötä mittarille tai
muille virtapiireille. Kytkentäjohtimet on suojattava riittävän pienellä sulakkeella.
Valkoisen ja violetin johdon kytkentä riippuu käytettävästä mittaustavasta
(anturista) seuraavasti:
1. Käytettäessä auton omaa matkapulssia. Ellet ole varma käytettävästä
mittaustavasta, käytä tätä kytkentää:
• Valkoinen: Anturin (+)napa kytketään valkoiseen johtimeen, anturin (-)napa
kytketään ajoneuvon runkoon (musta johto). Käytettäessä pulssitietoa
ajoneuvon omalta elektroniselta mittarilta kytketään vain valkoinen johdin.
Joissain elektronisissa mittareissa tarvitaan erillinen sovite kytkentää varten.
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• Violetti: +/- (peruutus) laskenta. Jos haluat mittarin vähentävän näytössä
olevaa matkaa peruuttaessa, kytke johdin peruutusvalon positiiviseen
johtoon. Tämä voidaan jättää myös kytkemättä jolloin mittari mittaa aina
eteenpäin.
Keltainen: Valittavissa: kitkamittauksen jarrutus; matkamittauksen
pysäytys; lisälaskin. Katso Ulkoinen pulssi mittarin asetuksissa, sivu 19.

ulkoinen

Vihreä: Ulkoisen signaalin generointi summerille, riippuen mittarin mallista.

4. ELTRIP-85:N KÄYTTÖ
Eltrip-85 on suunniteltu helppokäyttöiseksi ajoneuvokäytössä. Tärkeimmät toiminnot
ovat kaikki valittavissa suoraan näytöltä.

Eltrip-85 näyttö
Mittarin näyttö jakautuu eri osiin.
Yläreunassa näkyvät mittarin laskimet; tässä matkalaskimet 1 ja 3 ovat käynnissä, ja
näkyviin on valittu kitkanäyttö (F eli friction). Lisäksi oikeassa reunassa näkyvät
mittarin tilatiedot, tässä aktiivisen WLAN-yhteyden ikoni.
Seuraavaksi on mittarin päänäyttö, tässä kitkamittaus on valmiustilassa odottamassa
jarrutusta.
Alempana on valinnainen lisänäyttö johon tässä on valittu näkyviin ajonopeus.
Ruudun alareunassa ovat valitun päänäytön mukaan vaihtuvat toimintonäppäimet.
Halutun laskimen voi valita päänäyttöön valitsemalla sen yläreunan valinnoista
suoraan, tai vetämällä näyttöä sivusuunnassa vasemmalle tai oikealle päänäytön
kohdalta. Lisänäytön sisällön voi myös valita vetämällä sitä sivusuunnassa.
Päänäyttöön voi valita myös matkalaskimien aika- tai kokonaismatka-alilaskimet
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joko valitsemalla sen yläreunasta uudelleen tai vetämällä lyhyt ele alaspäin alkaen
päänäytön keskikohdalta.
Käytettävissä olevat laskimet (päänäytöt) riippuvat
käyttöönotetuista optioista ja asetuksista. Näytöt ovat:

mittarin

0-4

Matkalaskimet 10m, 1m tai 0.1m tarkkuudella mallista riippuen

S

Nopeus

F

Kitka

W

Ajopäiväkirjan työajo

mallista,

4.1. LISÄNÄYTÖT
Mittarin alempi lisänäyttö voidaan valita vetämällä sitä sivusuunnassa. Valittavissa
olevat näytöt riippuvat aina valitusta päänäytöstä sekä mittarin tilasta.
Valittavissa on seuraavia näyttötietoja päänäytön mukaan:
Matkalaskimet: Nopeus; aika/päivämäärä; laskin-aika ja total; lämpötila; huoltotieto;
kompassi (vaatii GPS:n)/aika/nopeus
Nopeus: aika/päivämäärä; lämpötila; huoltotieto; kompassi/aika/nopeus
Kitka: nopeus; aika/päivämäärä
Ajopäiväkirja: nopeus; aika/päivä; lämpötila; huolto; kompassi; yhteyden ja
työmuistin tila; nykyisen työn tyyppi

4.2. YLÖSVETOVALIKKO
Ylösvetovalikko avataan vetämällä näytön alareunasta suoraan ylöspäin.

Ylösvetovalikko avattuna
Ylösvetovalikossa on näytön kirkkauden säätö (palkki) ja sieltä avataan asetukset.
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4.3. MATKALASKIMET
Matkalaskimia ovat laskimet 0-4. Laskimien määrä ja niiden näyttötarkkuus riippuvat
mittarin mallista, mittaustavasta ja optioista. Käytettäessä GPS-pohjaista mittausta
mittarin näyttötarkkuus on rajattu 10 metriin, matkapulssilla 1 metriin ja encoderanturilla varustettuna mittari mittaa 0,1m tarkkuudella.
Lisäksi matkalaskimilla on alinäyttöitä aika- ja kilometrin tarkkuudella laskeva
kokonaismatka (total) laskimet. Nämä valitaan vetämällä matkalaskin valittuna
päänäytössä alaspäin, tai napauttamalla yläreunan laskimen tunnistetta useamman
kerran.
Matkalaskimille on valittavissa toimintoina Nollaa, Käynnistä ja Pysäytä. Mikäli
valittuna on matka tai aika, nollautuvat nämä; kokonaismatkanäytössä nollautuu tämä
kokonaismatkalukema. 0- ja 1-laskimet ovat vaihtoehtoisia; näistä aina toinen on
sammutettu ja toinen laskee.
Asetuksista nollaus voidaan liittää myös ulkoiseen signaaliin, esim. painonappiin
joka on kytketty mittarin keltaiseen signaalijohtimeen. Tällöin ulkoinen nappi toimii
samoin kuin näytön Nollaa valinta. Katso sivut 6 ja 19.
0-laskinta käytettäessä on valittavissa myös Asetukset. Tästä ruudusta voidaan valita
sekä matkan esiasetus (mittari lähtee mittaamaan annetusta lukemasta) sekä
mahdollinen alasmittaus jossa mittari laskee eteenpäin ajettaessa annetusta lukemasta
taaksepäin (ja peruutettaessa eteenpäin). Alaslaskenta vaikuttaa vain 0-laskimeen;
muut laskevat tällöinkin normaalisti. 0-laskimeen liittyy myös muita
erikoistoimintoja, katso lisätietoja näistä sivulta 10.

4.4. NOPEUSNÄYTTÖ (S)
Nopeusnäytössä näkyy ajonopeus.

4.5. LÄMPÖTILANÄYTTÖ (T TAI F)
Jos mittari on varustettu kitkatoiminnolla, ei erillistä lämpötilanäyttöä ole vaan
lämpötila näkyy kitkanäytön yhteydessä.
Lämpötilanäyttö näyttää ulkolämpötilan 0,1 asteen tarkkuudella. Mikäli
lämpötilanäytössä näkyy ’--’ tai ’++’, tarkista anturin kytkentä; ’--’ tarkoittaa että
anturi tai johdot ovat oikosulussa, ja ’++’ tarkoittaa anturin puuttuvan tai johdon
olevan poikki.

4.6. KITKANÄYTTÖ (F)
Kitkanäytössä näkyy vasemmassa reunassa ulkolämpötila (jos mittarissa
käytettävissä; ks. myös Lämpötilanäyttö-kappale yllä) ja oikeassa reunassa
kitkamittaus.
Kun mittari on valmiina mittaukseen, näkyy oikeassa reunassa ’--’ tai ’---’ (2 tai 3
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viivaa). Jarrutuksen aikana ja jälkeen viivoja tulee lisää. Kun mittaus on valmis,
mittari näyttää mitatun tuloksen näytöllä.
Kun mittaus on valmis, alareunan Lähetä lähettää mittaustuloksen tietokoneelle tai
puhelimelle ja ajopäiväkirjatoiminto aktivoituna tallettaa mittauksen lähetettäväksi.
Mittaa tai kitkatuloksen napautus palauttaa mittauksen alkutilaan uutta mittausta
varten.
Katso erilliset ohjeet kitkan mittaamisesta sivulta 10.

4.7. AJOPÄIVÄKIRJA/TYÖAJO (W)
Ajopäiväkirja on näkyvissä vain jos ajopäiväkirjatoiminto on otettu käyttöön mittarin
asetuksissa. Mikäli ajopäiväkirja on käytössä, on mittarin oikeassa alanurkassa aina
(paitsi 0-laskimella) valittavissa Työajo sen aloitusta varten (tai Lopeta ajon
lopetukseksi). Työajo-näytössä näkyy joko ”Työajo” tai ”Omat”, riippuen onko
työajo päällä, ja työajon tapaukesssa sen kuvaus ja mitattu matka. Katso tarkemmat
ohjeet ajopäiväkirjan käytöstä sivulta 12.
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5. ERIKOISTOIMINNOT
Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin eräitä mittarin erikoiskäyttöön tarkoitettuja
toimintoja.

5.1. MATKAMITTAUKSEN ULKOINEN KESKEYTYS
Ulkoista signaalia voidaan käyttää tilapäiseen matkamittauksen tilapäiseen
keskeyttämiseen. Kytke keltainen signaalijohto lähteeseen joka antaa yli +3v
signaalin kun mittaus halutaan keskeyttää (0v muutoin), ja valitse asetuksista
Ulkoinen pulssi → Mittauksen pysäytys. Tällöin mittari lopettaa kaikkien laskimien
matkan mittauksen aina tämän signaalin ollessa aktiivinen.

5.2. KITKAN MITTAUS
Käytettäessä matkapulssia kitkan mittaukseen, huolehdi että Ulkoinen pulssi → Jarru
on valittuna mittarin asetuksista.
Kitka täytyy kalibroida ennen käyttöä, yleensä kahdesti vuodessa (syksyllä ja toisen
kerran keskitalvella). Katso tästä tarkemmat ohjeet sivulta 17.
Mittaustulosten luotettavuuden takia on erittäin tärkeää että mittaus suoritetaan aina
täsmälleen samalla tavalla. Kitkamittaus suoritetaan seuraavasti kun mittarin
päänäytössä on valittuna kitka (F):
• Huom! Hybridi- tai sähköautossa rekuperaatio/jarrutusenergian talteenotto
täytyy asettaa mittauksen ajaksi nolla- tai minimiasentoon, eikä mahdollista ”1
polkimen ajotilaa” voi käyttää; auton tulee rullata täysin vapaasti kun
kaasupoljin vapautetaan.
Muissa automaattivaihteisissa autoissa suositellaan käytettääväksi N-vaihdetta.
• Aja tasaisella 40-50 km/h nopeudella.
• Valitse mittarilta kitkanäytössä Mittaa käynnistääksesi uuden mittauksen.
Näyttöön tulee kolme viivaa (---) merkiksi valmiustilasta.
• Tärkeää! Varmista aina ettei takanasi ole ketään joka voisi törmätä perääsi!
• Vapauta kaasupoljin täysin, anna auton rullata vapaalla (tai kytkin pohjassa)
n. 3-4 sekunnin ajan.
• Paina jarru nopeasti täysin pohjaan asti (täysitehoinen jarrutus)
• Pidä jarru painettuna 2 sekunnin ajan ja vapauta jarru kokonaan nopeasti. Anna
auton edelleen rullata vapaalla
• Kun mittari on mitannut kitkatuloksen, voit tarkistaa tuloksen ja Lähetä
valinnalla lähettää järjestelmään analysoitavaksi.
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5.3. MÄÄRÄVÄLIMERKINTÄ (AV-MALLI)
Määrävälimerkintä vaatii pulssiperusteisen mittauksen toimiakseen.
Määrävälimerkinnällä mittari antaa signaalin (esim. äänimerkin summerilla) aina
annetun matkan välein. Tämä toiminto on tarkoitettu esimerkiksi aurausviittojen tai
muiden määrämittaisen välein olevien kohteiden paikan määrityksen helpottamiseksi.
Summeri tai muu merkkilaite kytketään mittarin vihreään johtimeen; mittari antaa
merkkinä lyhyen positiivisen (+12v) pulssin, ja summerin toinen johdin kytketään
maihin.
Määrävälimerkintä on liitetty kiinteästi mittarin 0-matkalaskimeen. Toiminto otetaan
käyttöön 0-laskumen Asetukset-näppäimestä avattavan valikon kautta (ks. kuva alla).
Aktivoi toiminto rastittamalla asetuksissa Merkkiväli kohta ja aseta haluttu väli sen
perässä olevasta matkan valintanäppäimestä. Tällöin lisänäytön Aika/Total-ruutuun
tulevat näkyviin myös matka seuraavaan merkkiin sekä annettujen merkkien
kokonaismäärä.

0-laskimen tiedot määrävälitiedoilla
Kun toiminto on aktivoitu, mittari antaa näyttötilasta riippumatta merkin aina
ohjelmoidun matkan välein ja kasvattaa merkkimäärää.
Jos haluat sijoittaa merkin poikkeavalle välille, voit klikata ylläolevan näytön
Seuraava-tiedon perässä olevaa nelikulmion sisällä olvaa matkalaskinta jolloin
mittari lisää merkkimäärää ja aloittaa seuraavan määrävälin laskennan alusta.

5.4. LISÄLASKIN (AV-MALLI)
Lisälaskin laskee matkan lisäksi jotain toista signaalia, kuten esimerkiksi levitetyn
soran määrää. Kun lisälaskin on käytössä, se korvaa mittarin matkalaskimen 4 jonka
tilalle tulee E. Tämä laskin mittaa keltaisen johtimen pulssia ja toimii muutoin kuten
matkalaskimet, paitsi se ei laske koskaan alaspäin eikä sisällä aika- tai totalalilaskimia.
Lisälaskinta varten mittarin keltainen johto kytketään tämän suureen pulssiin (anturi
levittimellä tms) ja asetuksista valitaan Ulkoinen pulssi → Lisälaskin.
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Kun lisälaskin on valittu, on asetuksissa valittavissa Lisälaskimen kalibrointi.
Lisälaskin mittaa aina kolmen desimaalin tarkkuudella. Kalibrointi-ikkuna toimii
kuten matkan kalibrointi; voit syöttää halutun yhtä näyttöyksikköä (arvo 1.000)
vastaavan pulssimäärän pulsseina, tai mitata sen kalibroinnilla ja ottaa käyttöön. Jos
anturilta tulee esim 5000 pulssia 1 kuutiometriä soraa kohden, syötä arvoksi 5000.

5.5. AJOPÄIVÄKIRJA
Ajopäiväkirja on käytössä mikäli mittarin asetusten Ajopäiväkirja-valinnasta se on
valittu käyttöön (ks. sivu 19). Asetuksita valitaan myös Työn automaatinen katkaisu
eli kuinka kauan mittari jatkaa työn mittausta ajoneuvon pysähtyessä ennen kuin ajo
katkaistaan; ja Nettojan katkaisu jolla katkaisee vastaavasti nettoajan mittauksen
ajoneuvon pysähtyessä.
Työajotiedot siirretään Trippi oy:n palvelimelle josta niitä voidaan selata
nettiselaimella. Tietojen siirtoa varten mittari tarvitsee WLAN-yhteyden (ks.
asetukset). Yhteyden ei tarvitse olla jatkuvasti käytössä mutta sen on oltava
määritelty; muutoin mittari näyttää näytössä keltaista WLAN-symbolia varoituksena
tästä.
Valittaessa Työajo mittari avaa työajon valintanäytön. Tällöin voidaan syöttää uusi
kuvaus ajolle, tai valita jokin aiemmin valituista ajoista käyttöön listalta.
Normaalisti palvelusta otettava ajoraportti sisältää kaikki työajot. Jos haluat tehdä
yksittäsiestä ajosta erillisen matkalaskun jota ei sisällytetä ajoraporttiin, valitse ajoa
aloitettaessa Erillislaskutettava.
Työajon aikana W-laskimen ollessa päänäytössä lisänäytöissä on valittavissa myös
työajon tietosivu josta voit muuttaa ajon kuvausta myös kesken ajon painamalla sitä.
Työajon lopuksi valitse Lopeta ja hyväksy ajon lopetus erillisestä ruudusta. Jos
asetuksista on valittu työn automaattinen lopetus, mittari lopettaa ajon automaattisesti
kun ajoneuvo on seisonut yli tämän ajan.

12

5.6. TIETOKONELIITÄNTÄ
Eltrip-85:n c-malleissa on valmius etäyhteyden käyttöön tietokoneelta tai
mobiililaitteelta RS232- tai Bluetooth-yhteyttä käyttäen. Yhteyttä käyttäen voidaan
ohjata mittarin mittaustoimintoja ja siirtää mittaustuloksia edelleen käsiteltäväksi.
5.6.1.YHDISTÄMINEN
RS232-yhteys käyttää seuraavia asetuksia:
Liityntä:
RS232 D9 naaras
Siirtonopeus:
Valittavissa mittarilta 1200, 9600 tai 19200 bps
Datan muoto:
8 bittiä, ei pariteettiä, 1 stop-bitti
Vuonohjaus:
Ei käytössä
Bluetooth-yhteys käyttää RFCOMM-protokollaa. Mittari on löydettävissä Asetuksettilassa (nimellä ET85-nnnnn, sarjanumeron mukaan), mutta kun mittariyhteys on
kerran muodostettu, voi etälaite ottaa siihen yhteyden milloin tahansa.

5.6.2. MATKAMITTAUS
Tietokone voi ohjata mittarin kaikkia laskimia vapaasti käyttäen yksinkertaista
tekstipohjaista protokollaa joka on taaksepäin yhteensopiva Eltrip-65- ja 45-sarjan
mittareiden kanssa. Tietokoneyhteys on käytettävissä aina riippumatta mittarin tilasta.
Haluttu toiminto lähetetään tietokoneelta ja mittari vastaa komentoon. Komennot
päättyvät aina <cr> merkkiin.
Mittarin kaikkia toimintoja on mahdollista käyttää myös sen omalta näppäimistöltä
sen ollessa tietokoneyhteydessä.
Vastaukset. Mittari vastaa komentoihin joko pyydetyllä luvulla tai seuraavilla
tilakoodeilla:
+<cr>

Komento hyväksytty

I<cr>

Virheellinen laskinnumero

C<cr>

Tunnistamaton käskykoodi

Lukukomennot (n on laskinindeksi 0-5). Näiden komentojen perään voidaan
lisätä myös merkki c (esim A0c<cr>) jolloin mittari lähettää jatkuvasti
pyydettyä lukemaa seuraavaan komentoon asti.
An<cr>

Lue laskimen n trippi (esim. A2<cr>). Vastaus on
muotoa kkk.mmm<cr>.

Bn<cr>

Lue laskimen n aika. Vastaus on muotoa hhh.mm<cr>

Dn<cr>

Lue laskimen n kokonaiskilometrilaskin. Vastaus on
muotoa nnnnn<cr>

S0<cr>

Lue ajonopeus. Vastaus on muotoa nnn.n<cr>
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Lue matkapulssimittauksen kalibrointivakio. Vastaus on
muotoa nnnnn<cr>. GPS-mittausta käytettäessä
palauttaa aina 1000.

I0<cr>

Laskimien ohjaus (n on laskinindeksi 0-5).
Cn<cr>

Nollaa laskimen n trippi ja aika.

En<cr>

Nollaa laskimen n kokonaiskilometrilaskin.

On<cr>

(kirjain O) Käynnistä laskin n. Huomaa, että
käynnistettäessä laskin 0 tai 1 toinen näistä pysähtyy.

Fn<cr>

Pysäytä laskin n. Laskimilla 0 tai 1 käynnistää samalla
toisen näistä.

Kalibrointi
K0nnnn<cr>

Aseta kalibrointiluku pulssi/peruutus-perusteiselle
mittaukselle. Huomaa että K-kirjaimen jälkeen on
oltava nolla.

Esimerkki liikenteestä:
Tietokone:

K03612<cr>

(aseta kalibrointiluku 3612)

Eltrip:

+<cr>

Tietokone:

A8n<cr>

Eltrip:

I<cr>

Tietokone:

A2c<cr>

Eltrip:

492.525<cr>

Eltrip:

492.527<cr>

Eltrip:

492.528<cr>

Eltrip:

492.530<cr>

Tietokone:

B0<cr>

Eltrip:

001.51<cr>

Tietokone:

C0<cr>

Eltrip:

+<cr>

Tietokone:

B0<cr>

Eltrip:

000.00<cr>

(virheellinen laskin)
(jatkuva lähetys päälle)

(pysäyttää jatkuvan lähetyksen)
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5.6.3.KITKATIETO
Kun kitka on mitattu, voidaan se lähettää yhdistetyille etälaitteille yhteyttä käyttäen
Lähetä-valinnalla.
Mittari lähettää kaksi NMEA-muotoista sanomaa:
$PTRPF,,-3.2,0.372*46
$PTRPG,,-3.2,0.372,B,500,30,1000,85000999*1A
PTRPF on yhteensopiva Eltrip-65/45-mittareiden sanoman kanssa. PTRPG sisältää
samat mitaustiedot sekä lisäksi uusia kenttiä:
• Kelitunnus (tyhjä/ei käytössä Eltrip-85:lla)
• Lämpötila
• Kitkamittaustulos
• Mittaustavan tunniste; A=kiihtyvyys, B=pulssi/jarrusignaali
• Mittauksessa käytetty kalibroinnin kerroin-asetus (ks. sivu 17)
• Mittauksen vakio (B) tai herkkyys (A)
• Lämpötilan kalibrointivakio
• Mittarin sarjanumero (8 numeroa)
Näiden lisäksi sanomassa voi olla lisätietoja. Mahdolliset seuraavat lisätiedot tulee
jättää huomiotta jos vastaanottaja ei osaa näitä käsitellä.
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6. MITTARIN KALIBROINTI
6.1. SIGNAALIEN TESTAUS
Asetus-valikossa on kohta ”Signaalien testaus” jolla voit testata mittarin signaalien
toiminnan helposti asennuksen yhteydessä. Tässä tilassa mittari laskee jokaisesta
signaalista pulsseja ja näyttää signaalien tilat ruudulla. Signaalin olessa alhaalla
(maissa) on signaali mustalla taustalla; ylhäällä ollessa valkealla.
Matkapulssi: Mittarissa on sisäinen ylösveto +5v jännitteeseen matkapulssille, joten
kytkemättömänä lepotilassa se on ylhäällä. Laskin kasvaa aina matkapulssin laskiessa
alas.
Peruutus: Lepotilassa alhaalla. Luvun tulee kasvaa yhdellä kun peruutus kytketään
päälle ja sitten vapautetaan yhden kerran.
Lisäsignaali: (esim kitkamittauksessa jarru) Lepotilassa alhaalla. Tasaiseen signaaliin
(esim jarru) kytkettynä luvun tulisi kasvaa yhdellä kun jarru painetaan pohjaan, ja
pysyä tässä kunnes jarru vapautetataan jolloin se kasvaa taas yhdellä.
”Sig. Ulos” -näppäin (av-malli) generoi lyhyen, puolen sekunnin testipulssin
summeria tai muuta ulkoista laitetta varten.

6.2. MATKA-KALIBROINTI
Matkapulssiin perustuvaa mittausta käytettäessä mittari täytyy kalibroida jotta
matkan mittaus olisi tarkka. Kalibrointi suoritetaan tunnetun mittaisella mittaradalla,
kuten esimerkiksi tiehallinnon merkitsemillä mittaradoilla.
Avaa Asetusvalikosta Matka-kalibrointi mittaradan alkupisteessä. Mittari näyttää
tällöin tämän hetkisen asetusarvon sekä mitatun pulssimäärän ja vastaavan matkan
nykyisellä kalibroinnilla.

Matka-kalibrointinäyttö
Mittaradan alkupäässä valitse Nollaa mittauksen nollaamiseksi. Aja tämän jälkeen
mittaradan toiseen päähän mahdollisimman suoraan ja välttäen renkaiden sutimista.
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Pysäytä auto mittaradan loppupäähän. Jos mittarata oli kilometrin mittainen, voit
valita suoraan Käytä ottaaksesi mitatun pulssilukeman suoraan käyttöön, tai toisen
mittaisella radalla laske kilometriä vastaaava lukema (esim. 932 pulssia/500m →
1864 pulssia/km) ja syötä se valitsemalla laatikon sisällä oleva Vakio-luku ja
syöttämällä uusi lukema.
Tarkista mitattu lukema tämän jälkeen nollaamalla mittaus ja ajamalla rata uudelleen;
Matka-näytön tulisi näyttää lopussa 1000m. Tarvittaessa suorita mittaus uudelleen.

6.3. KITKA-KALIBROINTI
Huom! Mikäli käytetään kiihtyvyyteen perustuvaa mittausta, mittarin asento tulee
kalibroida ennen mittausta. Kitka-kalibrointinäytössä oleva ”Kiihtyvyys” -lukeman
tulee olla mahdollisimman lähellä nollaa auton ollessa tasaisella pinnalla. Tarvittaessa
valitse Kal.asento asennon kalibrointia varten.
Kitka-kalibrointi suoritetaan tunnetuissa olosuhteissa jossa asetetaan mittari
mittaamaan haluttu kitkalukema määrätyllä pinnalla.
Suorita ensin kitkamittaus muutamaan kertaan määritellyllä pinnalla kappaleen 5.2
ohjeen mukaisesti. Varmista että mittaustulos on joka kerta jotakuinkin sama, eli
mittaus suoritetaan aina samalla tavalla.
Avaa Asetuksista Kitka-kalibrointi.

Kitka-kalibrointinäyttö kiihtyvyysmittauksella
Kitkamittauksen suuruus määräytyy Kerroin lukeman mukaan. Jos mitattu
kitkalukema on liian pieni, kasvata tätä lukemaa valitsemalla kerroin-lukema ja
syöttämällä uusi lukema. Jos esim mitattu kitkalukema on 10% liian pieni, kasvata
tätä lukemaa 10%. Kertoimen tyypillinen asetusalue on 300 .. 700.
Kerroin voidaan syöttää joko suoraan uutena skaalauskertoimena, tai muutoksen %osuutena (10% → kasvata 10%).
Herkkyys on näkyvissä käytettäessä kiihtyvyyspohjaista mittausta. Mikäli mittari
käynnistää mittauksen liian helposti tien epätasaisuudesta, voit kasvattaa tätä
lukemaa. Liian suuri herkkyyslukema voi kuitenkin estää mittauksen käynnistymisen
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erittäin liukkaissa olosuhteissa (ei tunnista jarrutusta). Tämä on vakiona 45.
Kiihtyvyys on näkyvissä käytettäessä kiihtyvyyspohjaista mittausta. Auton seistessä
paikallaan tasaisella pinnalla tämän tulisi näyttää mahdollisimman lähellä nollaa.
Tarvittaessa paina Kal.asento tämän kalibroimiseksi uudelleen.
Vakio on näkyvissä matkapulssiin perustuvaa mittausta käytettäessä. Tällä
hienosäädetään mittaus auton vierintävastuksen perusteella. Asetusalue tälle on
tyypillisesti 10 .. 50.

6.4. LÄMPÖTILA-KALIBROINTI
Lämpötilamittauksessa yleensä halutaan mitata lämpötila 0 asteen ympärillä
mahdollisimman tarkasti, jolloin mittari kalibroidaan näyttämään tässä lämmössä
oikeaa lukemaa.
Lämpötila-asetuksen Vakio asettaa kalibrointipisteen. Oletusarvo asetukselle on 1000
ja arvon kasvattaminen 10 yksiköllä laskee mitattua lämpötilaa 1,0 asteella.
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7. ASETUKSET
Mittarin asetukset avataan ylösvetovalikon (ks. kappale 4.2, s. 7) hammasratas-ikonin
kautta. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä mittari on löydettävissä vain tässä tilassa,
mutta ensimäisen yhteyden muodostamisen jälkeen etälaite voi yhdistää siihen
milloin tahansa.
Näkyvät asetukset riippuvat mittarin mallista:
• Matka-kalibrointi: Matkapulssi-mittauksen kalibroitiluvun asetus, ks. sivu 16.
• Nopeusyksikkö: Valittavissa on km/h, m/s ja m/min.
• Kitkamittaustapa: Pulssi käyttää matkapulssia sekä auton jarrutietoa kitkan
määrittämiseen. Kiihtyvyys käyttää mittarin sisäistä kiihtyvyysanturia kitkan
määrittämiseen, ja toimii myös GPS-matkamittauksen kanssa.
• Kitka-kalibrointi: Kitkamittaus täytyy kalibroida autokohtaisesti jotta se olisi
tarkka. Katso tarkemmin sivu 17.
• Lämpötila-kalibrointi, sivu 18.
• RS232 nopeus: Linjanopeus RS232-yhteydelle. Muut asetukset ovat 8 bittiä, ei
pariteettiä, 1 stop-bitti.
• Signaalien testaus asennuksen yhteydessä. Katso sivu 16.
• Ajopäiväkirja: Täältä otetaan ajopäiväkirjatoiminnot käyttöön. Ks. sivu 12.
• Huoltoväli: Mittari voidaan ohjelmoida muistuttamaan huollosta määrävälein
jakoavain-ikonilla mittarin päänäytössä. Tämän näytön kautta voidaan asettaa
huoltoväli kilometreinä sekä nollata huoltovälimuistutus.
• Ulkoinen pulssi: Mittarin mallista riippuen valittavissa matkamittauksen
keskeytys (s. 10), jarrusignaali kitkamittaukselle (s. 10), lisälaskin (s. 11),
valitun laskimen nollaus (s. xx)
• WLAN: Mittari voi päivittää ohjelman WLAN-yhteyden kautta. Yhteyden ei
tarvitse olla jatkuva, vaan esim. tallilla oleva yhteys riittää. Yhteyttä käytetään
myös ajopäiväkirja- ja kitkamittausten siirtoon Trippi oy:n palveluihin.
• GPS: Vaikka GPS-matkamittausta ei käytetäisi, mittari seuraa signaalia ja
varoittaa huonosta signaalista päänäytössä keltaisella satelliitti-ikonilla.
Tarvittaessa GPS voidaan myös sammuttaa kokonaan tämän valikon kautta.
Mittari voi ottaa päivittää kellonajan GPS-signaalista. Tällöin täytyy määritellä
myös käytettävä aikavyöhyke. Mittari ei päivitä automaattisesti kesä- tai
talviaikaa.
• Aika: Kellonajan asetus käsin.
• Kieli: Mittarin käyttökielen valinta
• Kosketusherkkyys: Voit säätää kosketuspaneelin kosketusherkkyyttä tällä.
Asetus nolla on vähiten herkkä.
• Lisenssit: Mittariin voidaan lisätä toimintoja ohjelmistolisensseillä. Käytössä
olevat lisenssit näkyvät tässä näytössä, ja valinnalla Uusi avataan
lisenssikoodin syöttö jolla voidaan aktivoida uusi lisenssi.
• Ohjelmapäivitys: Päivitä valinta yhdistää WLAN-yhteyden kautta palvelimelle
uuden päivityksen tarkistamiseksi. Jos mittariin on saatavissa uusi ohjelma,
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mittari lataa sen automaattisesti taustalla jonka jälkeen se voidaan ottaa
käyttöön Päivitä ohjelma valinnalla.

8. ONGELMIA?
Jos sinulle tulee ongelmia, olemme laatineet muutamia ohjeita tilanteen selvittämiseksi. Jos näillä tiedoilla et selvitä vikaa, ota yhteys myyjäliikkeeseen tai valmistajaan.
Älä avaa mittarin koteloa, sillä huolimaton käsittely voi aiheuttaa piirilevylle vakavia
vaurioita joita takuu ei korvaa. Myös muut ohjeiden vastaiset asennukset ja käyttö
eivät kuuluu takuun piiriin.
Mittarin näytössä voi näkyä eri tilanteissa seuraavia symboleja:
Valkea: WLAN yhteys käytössä.
Keltainen: Mittarin toiminta nykyisillä
asetuksilla vaatii WLAN-yhteyden käyttöön.
Bluetooth-yhteys käytössä (etälaite yhdistetty)
Keltainen: GPS-paikkatieto puuttuu (huono kuuluvuus). Mittarin GPS-antenni on
mittarin sisällä, takapuolella sen edestä katsoen vasemmassa ylänurkassa. Huolehdi
että antennilla on esteetön näkyvyys mahdollisimman laajaan osaan taivasta.
Muistutus auton huoltovälistä.
Ohjelmapäivitys valmiina asennettavaksi.

Trippi Oy
Pilvitie 6
90620 Oulu, Finland
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