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Wstęp 

     Przepływomierz elektroniczny  "Flowtrecs" jest urządzeniem przezna-
czonym do  łodzi motorowych z napędem mechanicznym, przetwarzają-
cym i pokazującym dane o  pracy silnika i ruchu łodzi, w sposób pozwa-
lający użytkownikowi na  jak najbardziej  ekonomiczne gospodarowanie 
paliwem. Jak wiadomo  na wielkość zużycia paliwa przez jednostkę pły-
wającą  składa się  wiele  czynników, z których  kilka  tak  jak, prędkość, 
rozkład masy dziób-rufa, ustawienie trymu, dobór śruby napędowej, mo-
gą być kontrolowane i ustawiane przez  kierującego. Skąd  jednak kieru-
jący ma wiedzieć jak dobrać poszczególne ustawienia nie mając rzeczy-
wistych danych pomiarowych ? Skąd ma wiedzieć, że  np. zmniejszając 
prędkość o  5 km/godz, lub podnosząc  silnik  w górę  może  przepłynąć 
20 km, zamiast 15 km, na tej samej ilości paliwa. Doświadczeni sternicy,
mający za sobą duży staż za sterem, potrafią po części zoptymalizować
parametry ruchu łodzi widząc wielkość  fali wytwarzanej podczas płynię-
cia, ale jest to w miarę skuteczne tylko w odniesieniu  do ustawienia try-
mu, natomiast do pozostałych czynników już niestety nie. 
    Zmiana zużycia paliwa w funkcji  prędkości przebiega nieliniowo i nie
wiadomo jak znaleźć jej optimum, bez obiektywnych danych.Jedynym 
skutecznym w tym przypadku  rozwiązaniem jest  pomiar rzeczywistego 
zużycia paliwa oraz prędkości łodzi i wyliczenie  wskaźnika ekonomicz-
ności podającego  ilość kilometrów, jaką w danej chwili, przy aktualnych
ustawieniach trymu, obrotów, balastu, można przepłynąć na jednym litrze
paliwa.Taką właśnie funkcjonalność, zapewnia "Flowtrecs".Ma  to  istotne
znaczenie dla ekonomicznego  eksploatowania  łodzi,ponieważ  w sposób
zauważalny ogranicza zużycie  paliwa. Oczywiście niestety nie odbywa 
się to automatycznie, gdyż samo wskazanie chwilowego zasięgu nie 
zmniejsza zużycia paliwa. Dopiero odpowiednie działanie  sternika, który
śledząc  to wskazanie zmieni  ustawienia  obrotów,trymu lub balastu, tak
aby wskaźnik ekonomiczności był jak największy,zapewni znaczące 
oszczędności na paliwie. W praktyce polega to na tym, aby płynąc z
określoną prędkością, spróbować różnych ustawień trymu, czyli zmienia-
jąc co jakiś czas wysokość silnika (po każdej zmianie należy odczekać 
około 15- 30 sek. na ustabilizowanie się wskazań), obserwować  wartość
"Ilość km/l", i  pozostawić w pozycji dającej największą odczytaną wartość. 
  Analogicznie wygląda  korygowanie prędkości. Zmieniając jej wielkość,
tak  samo  obserwujemy wskazanie "Ilość km/l" i wybieramy  optymalne 
do potrzeb ustawienie manetki. Po każdej zmianie prędkości warto prze-
prowadzić ponowną korektę trymu, gdyż na pewno przy innej prędkości,
inne będzie optymalne ustawienie trymu. 
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      Urządzenie posiada jeszcze kilka dodatkowych przydatnych funkcji 
znajdujące zastosowanie nie tylko na łodzi. Jedną z nich jest mapa dro-
gowa Polski wraz  z systemem nawigacji  samochodowej  pozwalająca 
na użytkowanie go również podczas jazdy samochodem.   
      Oprócz  tego wbudowany  jest również alarm  kotwiczny, przydatny 
podczas nocnego postoju. Sygnalizuje on  zdryfowanie łodzi  z  pozycji 
kotwiczenia, co  jest  szczególnie przydatne  na  rzecznych  akwenach,
gdzie nurt rzeki może znieść łódź w niebezpieczny rejon.

             W skład e  "Flowtrecs") 
wchodzą 3 zasadnicze elementy: 
     1. Sensor przepływu paliwa  (GPS-FS-20)
     2. Zasilacz  (GPS-DC-20)
     3. Panel  LCD  (GPS-20 ) - kolorowy dotykowy ekran TFT  4,3"
         oraz akcesoria montażowe i zasilacz.
  Głównym  przeznaczeniem urządzenia jest wskazywanie danych doty-
czących zużycia paliwa jak chwilowe zużycie, czyli ilość litrów na godzinę
ilość kilometrów przypadających na 1 litr paliwa czyli wskaźnik ekonomi-
czności zużycia oraz ilość litrów pozostających w zbiorniku. Poza tym do-
datkowo wyświetlany jest  czas, dystans, prędkość, napięcie w nstalacji 
12V, zmierzona chwilowa prędkość obrotowa silnika oraz drogowa mapa
nawigacyjna Polski. Pomiar prędkości oraz dane do nawigacji są oblicza-
ne na podstawie danych satelitarnego systemu Global Positioning System
,natomiast zużycie paliwa jest mierzone przez  turbinkowy sensor prze-
pływu FS-20. 

lektronicznego systemu pomiaru paliwa 

Opis urządzenia

1. Zużycie paliwa w  l / h
2. Całkowite zużycie paliwa w  litrach (ukryta funkcja)
3. Wskaźnik ekonomiki zużycia paliwa  (ilość km na 1 l paliwa)
4. Ilość paliwa  (pozostała w zbiorniku)
5. Obrotomierz RPM 
6. Prędkość 
7. Napięcie  
8. Czas 
9. Odległość   
10. Alarm kotwiczny
11. Mapa nawigacyjna (   Navigator Free lub  Garmin "img" )
12. Auto OFF (wyłączenie) 
13. Wybór języka (DE, ENG, PL)
14. Tryb Dzień/Noc
15. Licznik motogodzin MTH

Dostępne funkcje:



Widok głównego ekranu 

   Widoczne na nim są jednocześnie wszystkie zmierzone parametry, co
daje możliwość obserwowania wszystkich danych w tej samej chwili. 
 A są to:
    1. Czas 
    2. Prędkość
    3. Zużycie paliwa
    4. Ilość kilometrów z 1 litra
    5. Napięcie
    6. Obrotomierz
    7. Ilość paliwa 

Dodatkowo widoczne są z lewej   strony przyciski:
    1. Ustaw - do wprowadzania parametrów silnika 
    2. Alarm - do ustawiania alarmu kotwicznego
    3. Mapa - przejście do programu nawigacyjnego
    4. Koniec - zakończenie pomiaru paliwa 
Poza tym w górnym lewym rogu  ekranu wyświetlany jest  status odbioru 
sygnału z satelitów  w postaci  napisu OK  oraz  liczby określającej  ilość  
dostępnych  satelitów.  Czerwony   napis  wskazuje   brak  sygnału, nato-
miast  zielony wskazuje dostępność sygnału z satelitów oraz ich ilość.

Obsługa urządzenia
      Aby uruchomić system, należy przełącznikiem na obudowie  włączyć
panel LCD (przytrzymać chwilę  wyłącznik główny u góry z lewej strony) i 
przekręcić kluczyk  do pozycji Zapłon. Na wyświetlaczu LCD  pojawi  się
ekran powitalny, który po  kilkunastu  sekundach  przełączy się na ekran
aplikacji. 

Ustaw

Alarm

Mapa

Koniec

Czas

Prędkość

Zużycie paliwa

Ilość km z l

Napięcie

Obrotomierz

Ilość paliwa

OKD/N
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Ekran zespolony

   Kiedy chcemy  w  sposób jak najbardziej czytelny obserwować  jedno-
cześnie  kilka  zmierzonych  parametrów, dostępna jest  funkcja  Ekran 
zespolony. Uwidocznia ona na jednym  ekranie cztery  wybrane  przez
użytkownika wielkości.Wyboru dokonuje się przez jednokrotne  kliknię-
cie w nazwy tych parametrów, a  po kliknięciu  kolory nazw parametrów 
zmieniają się na zielone. Kolejność klikania decyduje o rozmieszczeniu
widoku parametrów na  ekranie zespolonym. Pierwszy kliknięty  będzie 
wyświetlany w lewym górnym rogu, drugi w prawym górnym, trzeci w le-
wym dolnym, a czwarty w prawym dolnym   jak na rysunku poniżej. Włą-
czenie ekranu zespolonego następuje po kliknięciu w napis OK. Powrót 
do ekranu głównego odbywa się poprzez dwukrotne  kliknięcie  w który-
kolwiek  z  napisów  ekranu  zespolonego.  Jeśli  nie  zostaną  wybrane 
wszystkie 4 parametry, a np. 3 to jedno  z pól ekranu zespolonego pozo-
stanie puste.

 

Widok ekranu zespolonego z zaznaczoną 
             kolejnością wyświetlania

Tryb dzień/noc

 W celu dopasowania jasności obrazu do aktualnych warunków oświetle-
niowych, użytkownik posiada możliwość przełączenia sposobu wyświetla-
nia danych na ekranie pomiędzy dwoma trybami, dziennym I nocnym.
Służy do tego skrót D/N widoczny w lewym górnym rogu ekranu. Po klik-
nięciu w niego, ekran przełącza się z trybu dziennego na nocny lub odw-
rotnie. W  trybie nocnym  zmniejszona  jest  jaskrawośc  pól ekranu oraz
niektóre barwy ulegają zmianie na mniej kontrastowe. 

Ilość km z l

Napięcie

km/h

V

km/l

Prędkość

24,0

12,7 13:21

3,4

1 2

Czas
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Opis przycisków głównego ekranu

W widocznych na ekranie okienkach należy wprowadzić dane dotyczą-
ce używanego silnika:
    1. ilość cylindrów
    2. marka producenta
    3. rodzaj silnika.
    4. typ silnika (opcja na razie nieaktywna)
    5. Mnożnik obrotomierza
    6. Jednostki (km/h, l, Gal, Nm)
    7. Wybór języka (DE, ENG, PL)
    8. Wybór sensora (S, M,L) -  ustawienie fabryczne (nie zmieniać !)

Poza tym należy wybrać przelicznik dla obrotomierza, żeby wskazania
obrotów były  zgodne z  rzeczywistymi obrotami. Najlepiej  zrobić to na 
obrotach biegu jałowego, które zazwyczaj zawierają  się  w  przedziale 
700-900  obrotów. Jeśli  przykładowo  po uruchomieniu  silnika, odczyt
obrotów na ekranie jest 250 obr/min (przy mnożniku ustawionym  12p),
zaznaczyć należy  mnożnik 4p i kliknąć  przycisk Zapisz. Wtedy  wska-
zania są przemnożone x3 i na ekranie zobaczymy wskazanie obrotów
750 RPM, co będzie odpowiadało rzeczywistym obrotom silnika.
Pole wyboru "Jednostki", pozwala wybrać prędkość w węzłach lub km/h..
Suwak "Głośność" pozwala  na regulację głośności kliknięcia i  alarmu
kotwicznego..
Przycisk "Wyjście" służy do powrotu do głównego programu bez  zapi-
sywania ustawień, natomiast "Zapisz" zachowuje wprowadzone  zmiany.

 

Przycisk  Ustaw (ustawienia)

Widok ekranu Ustawienia

Ilość cyl.

Rodzaj silnika

Marka

Typ

JednostkiMnożnik obr.

Język Sensor

S

AutoOFF
1-Cyl

2-suw

2P km/h, l

Honda

Zaburtowy

polski

Ustawienia parametrów silnika Głośność

WyjścieZapisz



 Przycisk "Mapa"

     Przycisk "Mapa" uruchamia aplikację nawigacyjną pozwalającą na 
śledzenie aktualnej pozycji  łodzi na akwenie.  Aplikacja ta  to Navigator 
Free zainstalowany na karcie MicroSD dołączonej do zestawu.
Dodatkowo zainstalowana jest alternatywna aplikacja "Glopus" umoż-
liwiająca korzystanie z map Garmina w formacie "img". Aplikacja działa
przez 0,5 godz. a zniesienie tego ograniczenia wymaga zakupu licencji
"Glopus" (cena ok. 20 EUR.)
Bliższe informacje można znaleźć w internecie pod adresami:    
www.glopus.de
www. navigatorfree.mapfactor.com

   Alarm

20m
30m

40m

-,-
20m

30m

40mUstaw

Istnieje również możliwość korzystania z innych programów nawigacyj-
nych, pod warunkiem, że są  kompatybilne z systemem Windows CE6.
W takim przypadku program musi być zainstalowany na karcie MicroSD
i należy  wskazać ścieżkę dostępu do pliku "exe" programu.      

          Wybór tej funkcji  pozwala na ustawienie alarmu kotwicznego na 
odległość  20, 30 lub 40 metrów. Działa  on w  ten sposób, że  oddalenie 
się łodzi od punktu bazowego czyli miejsca w którym uaktywniono alarm,
na odległość większą niż wybrana, jest  sygnalizowane alarmem akusty-
cznym. Pozwala to uniknąć nieświadomego  zdryfowania spowodowane-
go np. wiatrem, prądem rzecznym lub zafalowaniem akwenu.  

Przycisk "Alarm"
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Czas

Alarm

Map

Koniec

Czas

Geschwindigkeit

Verbrauch l/h

Fahreffizienz

Batteriespannung

Drehzahl

Ilość paliwa

OKD/N

WYŁĄCZYĆ ?

Tak Nie

 Przycisk "Koniec"

Einstell.

Alarm

Mapa

Koniec

Uhrzeit

Geschwindigkeit

Verbrauch l/h

Ilość km z 1l

Napięcie

Obrotomierz

Ilość paliwa

OKT/NPodaj ścieżkę do mapy

\SDMMC\

OK Anuluj

Glopus\glopus.exe

       Powyższy przykład ilustruje wpisanie ścieżki do programu "Glopus"
zainstalowanego na karcie MicroSD  w katalogu o nazwie "Glopus".

Przykład dla programu "Glopus"   

    "Przycisk Koniec" wyłącza urządzenie zachowując wszystkie zmierzone
parametry oraz ustawienia.
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Wybór poszczególnych funkcji głównego ekranu 
     Aby uzyskać większą czytelność poszczególnych danych, są one wyś-
wietlane w postaci odrębnego ekranu. Odbywa się  to poprzez dwukrotne
kliknięcie  w napis czas, prędkość itd.

W górnej części wyświetlany jest całkowity dystans pokonany od momentu 
uruchomienia programu oraz odległość pokonana od ostatniego włączenia.
Dystans zerowany jest dłuższym przytrzymaniem  przycisku "Zeruj", nato-
miast odległość zerowana jest  krótkim naciśnięciem tegoż przycisku lub 
wyłączeniem urządzenia. Poniżej widać aktualny czas na bazie sygnału 
GPS. Jeżeli wskazywany czas rózni się od rzeczywistego, należy przytrzy-
mać napis Czas przez min 5 sek. Jest wtedy widoczny ekran korekcji czasu
na którym można wprowadzić nową poprawkę względem czasu GMT. 

1. Czas

Powrót do głównego  ekranu odbywa się poprzez 2-krotne kliknięcie w
napis "Czas."

2. Prędkość

W głównym polu ekranu wyświetlana jest aktualna prędkość obliczona
na podstawie danych z satelitów. Jeśli widoczne są same kreski, ozna-
cza to  brak ważnego sygnału z satelitów. W  górnej  części ekranu wi-
doczny jest aktualny czas.

Dystans Odległość

12,4km 7,5 kmZeruj

Licznik
motogodzin

 Stała
uśredniania

Auto2h Czas

15:48:55

Reset

2h

46
km/h

12:43:16

Prędkość



3. Zużycie paliwa

     Wskazuje aktualną wielkość zużycia paliwa zmierzoną przez  sensor
przepływu paliwa. Wielkość ta jest uśredniana aby zwiększyć stabilność 
odczytu wskazań.   

4. Ilość kilometrów z 1 litra

     Wskazuje  ilość kilometrów jaką można pokonać zużywając 1 litr pali-
wa. Wielkość ta jest uśredniana aby zwiększyć stabilność odczytu wska-
zań.   

  Jest to jeden z istotniejszych parametrów określający ekonomikę zuży-
cia paliwa. Duży wpływ na jego wielkość ma  prędkość, wybalastowanie
oraz ustawienie trymu. Odpowiednio dobierając te czynniki można osią-
gnąć poprawę tego wskaźnika o 50% co oznacza, że można zwiększyć 
zasięg pływania dwukrotnie, zmniejszając odpowiednio prędkość i zmie-
niając  ustawienie  trymu. Z praktyki wynika, że  śledząc  wielkość  tego 
wskazania i odpowiednio korygując prędkość i trym, tak by uzyskać ma-
ksimum, oszczędności na paliwie są rzędu 10-50%.

10

10

Reset

2h

4,6
l/h

12:43:05

Zużycie paliwa

Reset

2h Ilość km z 1l

3,2
km/l

12:33:05



5. Napięcie

    Wskazuje  aktualnie zmierzoną wielkość napięcia akumulatora 12V.

6. Obrotomierz

      Wskazuje prędkość obrotową silnika zaokrągloną do setek obrotów. 
Wielkość ta jest uśredniana aby zwiększyć stabilność odczytu wskazań.
Dla  różnych  modeli  silników, impulsy do sterowania  obrotomierza  są 
zróżnicowane, dlatego  przy ustawianiu  poprawności  wskazań, należy 
posłużyć się mnożnikiem (liczbą określającą ilość biegunów alternatora)
dostępnym po wejściu z głównego  ekranu w opcję "Ustaw" opisaną    
wcześniej.. Dokonuje się tego jednorazowo, a ustawienia zostają zapa-
miętane i wskazania obrotomierza są od tej chwili prawidłowe.
   

Reset

2h Napięcie

12,7
V

12:43:05

Reset

2h Obrotomierz

2300
RPM

12:43:05
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7. Ilość paliwa

    Wskazuje ilość paliwa jaka pozostała w zbiorniku, po odjęciu ilości pa-
liwa  zużytego,  zmierzonego przez  sensor. Wielkość  ta jest oczywiście 
obarczona błędem pomiarowym  przepływomierza  rzędu 10-20%, dlate-
go należy zawsze zachować rezerwę paliwa, aby nie utknąć na akwenie 
z pustym zbiornikiem.  

 
Na ekranie tym dostępne  są następujące przyciski:
    a. Ustaw
    b. Kalibracja
    c. Zeruj   

 
7a.  Przycisk "Ustaw"

       Po naciśnięciu pola Ustaw, pojawia się ekran "Tankowanie" i można 
wprowadzić ilość paliwa  dodaną do  zbiornika. Należy  naciskać kierun-
kowe strzałki  na  przyciskach do  osiągnięcia  zamierzonej wartości, po 
czym nacisnąć przycisk "Zapisz" aby zapamiętać ustawienia. Ilość wpro-
wadzana  jest dodawana  do znajdujacej się już w zbiorniku, więc wska-
zywana ilość paliwa ulega zwiększeniu.  

12

Reset

2h

24
Kalibra-
  cja

UstawZeruj

Ilość paliwa

Liter

12:43:05

Reset

2h

15
Liter

Tankowanie

Zapisz v

v
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7.b Przycisk Kalibracja

     Kalibracja  jest operacją, którą można wykonać, aby dokładniej zgrać
wskazania ilości zużytego paliwa z ilością rzeczywiście zużytego paliwa.
Przepływomierze są  wstępnie fabrycznie kalibrowane, jednak aby uzy-
skać  większą  precyzję  wskazań, można  je  kalibrować w  konkretnym 
układzie instalacji paliwowej i z konkretnym typem silnika. Całość opera-
cji polega na skorygowaniu procentowego mnożnika zgodności zmie-
rzonej ilości zużytego paliwa, względem ilości paliwa zużytego w rzeczy-
wistości. Jeżeli  np. wskazana ilość zużytego paliwa jest o 5%  większa 
niż ilość paliwa zużytego w rzeczywistości, wtedy mnożnik należy zmiej-
szyć o 5%.  Aby zmienić mnożnik należy kliknąć przycisk "Ilość paliwa" i 
i na ekranie "Ilość paliwa"  kliknąć przycisk "Kalibracja". 
    Widzimy wtedy  ekran "Korekta" na  którym mamy możliwość zmiany 
widocznego  wskaźnika ( strzałkami  kierunkowymi )  o  wielkość  błędu 
wskazań. Jeżeli mnożnik widoczny na ekranie ma wielkość np. 1,wtedy
należy ustawić go na 0.95 (95%)  Po wprowadzeniu tej wielkości wybie-
ramy  przycisk  "Zapisz "  i  potwierdzamy po  pojawieniu się zapytania 
"Zapisać korektę ?"
    Aby wyjść z tego trybu po zakończeniu kalibracji, należy dwukrotnie
szybko kliknąć w napis "Korekta".
   

Ekran startowy kalibracji

Reset

2h

Ilość paliwa

24
Start Pomoc

Kalibracja
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Ekran zatwierdzania  kalibracji

7c. Przycisk "Zeruj"

     Funkcja ta zlicza całkowitą ilośc zużytego paliwa, podzieloną na dwa 
różne okresy czasu. Zużycie okresowe, które wskazuje zużycie w ciągu
 ostatnich dni lub tygodni (zależnie od  momentu wyzerowania) oraz zu-
życie całkowite,przez cały  sezon.  Oba liczniki  są zerowane w sposób 
odmienny:
Zużycie okresowe - przytrzymanie przycisku  "Zeruj" przez ok. 3 sek. 
Zużycie całkowite - przytrzymanie przycisku "Zeruj" przez ok. 10sek
W górnym okienku mozna wpisać dane identyfikacyjne łodzi. 

      Aby uniemożliwić osobom postronnym manipulowanie wskazaniami 
licznika, dostęp do niego  jest zabezpieczony hasłem. 

Nazwa łodzi, typ

Zużycie całkowite

Zużycie okresowa

Zmiana hasła Ok

438l

53l

Zeruj

Zeruj

Licznik całkowitego zużycia

Verbrauchte
   Menge

Gezeigte
  Menge

v

v

1
12

Zapisz

Korekta

  Poprzez naciśniecie i kilkusekundowe przytrzymanie przycisku "Zeruj",wyze-
rowany zostaje stan paliwa w zbiorniku i  tym  momencie można od początku 
wprowadzić do pamięci systemu nową ilość paliwa znajdującą się w zbiorniku.



Ilość cyl.

Rodzaj silnika

Marka

Typ

JednostkiMnożnik obr.

Język Sensor

S

AutoOFF
1-Cyl

2-suw

2P km/h, l

Honda

Zaburtowy

polski

Ustawienia parametrów silnika Głośność

WyjścieZapisz
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Aby zobaczyć dane całkowitego zużycia paliwa należy  przez co 
najmniej 5 sek. przytrzymać palec w obszarze  białego kwadratu 
wskazanym na rysunku powyżej  (niewidocznym na ekranie).
 Pojawi się wtedy następujący ekran: 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

OK

Password

BS Back

W tym momencie należy wpisać poprawne hasło uprawniające do
 wgłądu w stan licznika. Wyjściowym hasłem jest  22222222. 
Po wprowadzeniu hała i zatwierdzeniu przyciskiem "OK" , ekran 
przełącza się na licznik zużycia paliwa (pokazany wcześniej). 
W razie potrzeby można  zmienić hasło dostępu do licznika.
    Przycisk "Back" umożliwia powrót do normalnej pracy, natomiast 
przycisk "BS" kasuje ostatnio wprowadzony znak

Dostęp do licznika całkowitego zużycia

 Obszar aktywny
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     Zaczynamy od  zamontowania sensora paliwa na przewodzie paliwo-
wym  pomiędzy silnikiem a  zbiornikiem paliwa. Po przecięciu przewodu,
nasuwamy jego końce na króćce sensora  paliwa, zwracając  uwagę  na 
zachowanie zgodności kierunku przepływu paliwa z  kierunkiem  strzałki 
na obudowie sensora i zabezpieczamy opaskami nylonowymi przed zsu-
nięciem.  Następnie   wkładamy  wtyczkę  od  przewodu  konwertera   w  
gniazdo  na przewodzie sensora i mocujemy sensor wraz z przewodami 
w pozycji horyzontalnej, czyli  tak  aby  przewody odchodziły poziomo, a 
górna powierzchnia sensora (z napisem Top side) była położona poziomo. 
     Sensor powinien być umiejscowiony powyżej zbiornika paliwa, aby w 
razie rozszczelnienia przewodów paliwowych nie doszło do wycieku 
paliwa.
          Następną czynnością  jest zamontowanie i podłączenie zasilacza 
DC- 20. Ponieważ nie jest on wodoszczelny, powinien być zamontowany
w miejscu nie zalewanym przez wodę, w pozycji pionowej, przewodami
skierowanymi  w dół, w pobliżu manetki sterującej. Najlepiej  gdzieś pod 
pulpitem sterowniczym. Przewód  panelu  LCD (z końcówką  Mini  USB) 
należy  wyprowadzić  nad pulpit do miejsca w  którym będzie znajdował 
się ekran LCD. Przewód biegnący od sensora włożyć w gniazdo na prze-
wodzie wychodzącym z  zasilacza  natomiast pozostałe 3 przewody  
podłączyć  do odpowiednich  wyprowadzeń z manetki:
1.Czerwony - do przewodu na którym po przekręceniu kluczyka pojawia
     się napięcie +12V (Ignition)
2.Czarny - do masy (GND)
3.Zielony - do wyjścia RPM - obrotomierz ( dla silnika Yamaha - zielony) 

           

         W  przypadku silników  gaźnikowych (stacjonarnych oraz  zabur-
towych konieczne jest zastosowanie ogranicznika impulsów z uwagi 
na ich nadmierną amplitudę.
 Dla silników z wtryskiem paliwa, zielony przewód pomiarowy można 
włączać bezpośrednio do manetki luib innego obrotomierza. 
      Poglądowy rysunek podłączenia  systemu  jest pokazany w  dalszej 
części instrukcji. 
Po poprawnym  podłączeniu zasilania, powinna po przekręceniu kluczy-
ka zaświecić się dioda  LED znajdująca się w dolnej części  zasilacza.
Teraz już tylko pozostaje przytwierdzenie za pomocą podstawki z przys-
sawką panelu LCD, włożenie wtyczki Mini USB do gniazda panelu i sys-
tem jest gotowy do pracy.

Montaż do łodzi z silnikiem zaburtowym



Czerwony

Czarny

Zielony

Filtr paliwa

Zbiornik paliwa

Wlot paliwa (IN)

Wylot paliwa

Sensor przepływu

Silnik

Źle !

   Sensor przepływu ma wbudowaną  kontrolkę sygnalizującą przepływ paliwa.
 Przy  małych  przepływach   jest ona  widoczna   jako  zielone  mrugające  
światełko.  Przy  większych  przepływach  mruganie  zanika  i  jest  widoczne 
ciągłe  świecenie.  Poprawne  działanie  sensora   objawia się  mruganiem  
kontrolki podczas przepływu paliwa.Sensory należy osłaniać przed
 działaniem silnego światła, ponieważ posiadają optyczny układ 
pomiarowy, który pod wpływem zewnętrznego światła może 
źle pracować.  

 

4. Uwaga:

Poprawne umiejscowienie pompki paliwa

Panel LCD

Zasilacz DC-20

Manetka

Kabel Zasilacz-Sensor, wtyki Jack-Jack

Kabel Mini USB

B
e
z
p
ie

c
z
n
ik

 1
A

     Pompki nie należy zakładać od strony silnika !
Powinna  ona być  założona przed  sensorem od 
strony  zbiornika paliwa, tak jak na  rysunku. 

Podczas  podłączania  przewodów  paliwowych  do  sensora
 należy   pamiętać o  zachowaniu właściwego, zgodnego  ze 
strzałką na o budowie, kierunku przepływu paliwa. Należy go
 starannie  odpowietrzyć. Trzymając  sensor pionowo należy 
przepompować  ręcznie  pewną ilość benzyny w celu usunię-
cia resztek powietrza z  komory  sensora. Po  odpowietrzeniu
zamocować  go poziomo , tak aby napis Top side znalazł się u
góry . 

2.  Uwaga:
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FlowTrecs

TF

Einstell.

Alarm

Karte

Ende

Uhrzeit

Geschwindigkeit

Verbrauch l/h

Fahreffizienz

Batteriespannung

Drehzahl

Benzinmenge

OKT/N

FlowTrecs

czenia do instalacjiPrzykład podłą

1. Uwaga:

Zasilacz należy zamontować w suchym miejscu
przewodami skierowanymi do dołu aby woda która
mogłaby się pojawić nie ściekała po przewodach 
dojego  wnętrza

Flow

Flowtrecs

S.N.....
..

Masa

Czerwony- do źródła impulsów
 RPM

Zielony - do wejścia zasilacza DC-20 
(zielony przewód)

Czarny

Ogranicznik
  impulsów
    Tacho

Opcja dla silników gaźnikowych

3.  Uwaga:

1. Dotykowy, kolorowy  ekran LCD 4,3" (nie wodoszczelny ) 
2. Zasilacz DC-20 
3. Sensor paliwa  FS-20 (wodoszczelny)
4. Uchwyt mocujący z przyssawką
5. Kabel Jack 3.5mm  (5 metrów)
6. Ładowarka  12VDC 
7. Opaski zaciskowe  4 pcs

20-60KM 60-130KM 130-300KM

Zasilanie     10-16VDC 10-16VDC 10-16VDC

0,8A 0,8A 0,8A

0.5-30l/h 1-60l/h 1,5-100l/h

 <5% <5% <5%

Zakres mocy silnika 

Wersja S Wersja M Wersja L

Pobór pradu

Zakres pomiaru 

Błąd pomiaru 

Średnica przyłącza 9,5mm (3/8") 9,5mm (3/8") 9,5mm (3/8")

Typ urządzenia 

Dostępne są 3 modele różniące się maksymalnym zakresem pomiaru zużycia paliwa a co  za tym  idzie 
 przeznaczone do  silników o maksymalnej mocy uwidocznionej w tabeli:

Części składowe systemu
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 Flowtrecs TS - dostępne modele 



FlowTrecs

TF

Gniazdo MicroSD  

Wygląd elementów systemu

1.Ekran LCD 
Wyłącznik ON/OFF 

3.Sensor paliwa FS-20

Kabel sensora

Wlot paliwa

Wylot paliwa

2. Zasilacz DC-20 

 Gniazdo Mini USB
 do zasilacza 

Kabel USB  do LCD 
Zasilanie +12V DC

Masa 

 Impulsy RPM 

Set

Alarm

Map

Close

Time

Speed

 Fuel consumption

Fuel economy

Voltage

Tachometer

Fuel remaining

OKD/N

FlowTrecs

4. Uchwyt mocujący

20

Flow

Flowtrecs

S.N.......



PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW KONWERTERA DO MA- 
NETKI I  USTAWIENIA  MNOŻNIKA  OBROTOMIERZA 
DLA  POSZCZEGÓLNYCH  RODZAJÓW  SILNIKÓW

Silnik Honda:  (mnożnik obrotomierza-4p)
          Manetka czarny -podłączyć do-konwerter czarny 
          Manetka żółto-czarny-podłączyć do-konwerter czerwony
          Manetka szary-podłączyć do-konwerter zielony

Silnik Yamaha: (mnożnik obrotomierza 12p)
         Manetka żółty-podłączyć do-konwerter czerwony
         Manetka czarny-podłączyć do konwerter czarny
         Manetka zielony- podłączyć do -konwerter zielony

Silnik Mercury: (mnożnik obrotomierza 12p)
          Manetka czerwony-podłączyć do konwerter czerwony
          Manetka czarny-podłączyć do konwerter czarny
          Manetka szary-podłączyć do konwerter zielony

Silnik Suzuki: (mnożnik obrotomierza -4p)
          Manetka szary-podłączyć do-konwerter czerwony
          Manetka czarny-podłączyć do -konwerter czarny
          Manetka żółty-podłączyć do-konwerter zielony

Silnik Evinrude: (mnożnik obrotomierza 12p)
          Manetka czerwony-podłączyć do -konwerter czerwony
          Manetka czarny-podłączyć do -konwerter czarny
          Manetka szary -podłączyć do -konwerter zielony

21



FlowTrecs
www.flowtrecs.com
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