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Toepassingen:

Het automatisch inschakelen en uitschakelen van • 
elektrische apparatuur in voertuigen op basis van 
motor trilling

ASM-5A

Algemene kenmerken:

Detectie van voertuigmotor trillingen • 
Voedingsspanning 4..30V• 
Aansluiting voor externe drukknop/schakelaar• 
Potentiaalvrij relaiscontact 5A• 
Driver voor extern bi-stabiel relais• 
Output voor in/uitschakelen van omvormers• 
Instelbare timing• 
Instelbare gevoeligheid• 
Zeer laag eigen verbruik• 
LED status indicator• 

AutoSwitch module

Algemene omschrijving:

De ASM-5A is een module voor het automatisch in- en uitschakelen van apparatuur in voertuigen op basis van 
'motor loopt' detectie door het meten van de motor trillingen.
De module kan op elke (droge) locatie in het voertuig worden gemonteerd. Ook in de laadruimte.
Enige voorwaarde hierbij is dat de ondergrond waarop de module is gemonteerd, ongedempd contact heeft met 
het chassis of de carrosserie van het voertuig. 

Een acceleratiesensor meet de voertuigmotor trillingen in drie richtingen, zodat de module in elke stand kan 
worden geplaatst.
Een ingebouwd filter zorgt voor een hoge graad van immuniteit voor schommelingen van het voertuig.
In combinatie met een inschakelvertraging is de invloed van wind en verkeer tot een minimum gereduceerd.

Wanneer gedurende een bepaalde tijd geen voertuigmotor trillingen meer worden gedetecteerd, zal na een instel-
bare uitschakelvertraging de aangesloten apparatuur worden uitgeschakeld.

De module heeft een extra ingang voor het aansluiten van een conventionele schakelaar, waarmee de aangesloten 
apparatuur direct kan worden in- en uitgeschakeld, onafhankelijk van de trilling detector.

Optioneel:

Software uitvoering volgens klantspecificatie• 
Timing en gevoeligheid volgens klantspecificatie• 

Bestelinformatie:

Omschrijving    order code
ASM-5A :    1600201
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Parameter Type/Condities Symbool Waarde Eenheid

Voedingsspanning (pin 1) t.o.v. GND (pin 2) min.
typ.
max.

Vsupp

4
12/24

30
Vdc

Opgenomen stroom: 
Output uitgeschakeld, led uit

Output ingeschakeld, led aan
Output ingeschakeld, led aan

Vin=12V
Vin=24V
Vin=12V
Vin=24V

Isupp

1,9
2,1
5,9
6,1

mA

Input externe schakelaar/drukknop:
Input voltage minimum (inschakelen actief)
Input voltage maximum

Uext > 2
60

V
V

Relais contact schakelcapaciteit (pin 4 en 5):

Mosfet 1 en 2 schakelcapaciteit (pin 4 en 5):
Mosfet 3 schakelcapaciteit (pin 4):

continu @ 12Vdc
continu @ 28Vdc
50 milliseconden

continu @ 12-28Vdc

Icontact
Icontact
Iout12
Iout3

5
2
3
80

A
A
A

mA
Afdichting IP-codering IP50
Temperatuur: werking Tj -25..+60 °C

Afmetingen: - 50x66x20 mm
Connector type: Wurth 691361300005 - - -

externe
schakelaar

+

Vereenvoudigd diagram:

Aansluitingen:

Pin 1 : + voedingsspanning (4..30Vdc)
Pin 2 : GND
Pin 3 : input externe schakelaar/drukknop (> 2Vdc)
Pin 4 : output relais contact (programma 3)
        : output + mosfet 1 (programma 1) =inschakelen
        : output - mosfet 3 (programma 2)
Pin 5 : output relais contact (programma 3)
        : output + mosfet 2 (programma 1) =uitschakelen

GND

Pin 1
microcontroller

3

2

sensor
3-axis

1

relais bi-stabiel
Verbruikers

4

5

+
time sens

Instelbare uitschakelvertraging
Linksom = 30 seconden 
Rechtsom = 2 uur

Gevoeligheid
(zie pagina 3)

OUT1

OUT2

OUT3 150R

ncc
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Trilling-detectie
Er is sprake van een trilling indien er gedurende 3/5/10/15/20 seconden aaneengesloten trillingspulsen worden 
gemeten die hoger in amplitude zijn dan de ingestelde gevoeligheid (potmeter SENS, zie foto op pagina 2).
(een trillingspuls wordt via de LED weergegeven met een korte flits).

Een onderbreking in deze 3/5/10/15/20  seconden meting mag niet langer duren dan 1.2 seconden.
(als de onderbreking langer duurt dan 1.2 seconden start de 3/5/10/15/20 seconden meting opnieuw).

Inschakelen
Inschakelen van intern relais of output (het output type is afhankelijk van het programmanummer, zie pag. 4).
Er wordt ingeschakeld:
Als er trilling is en de voedingsspanning is >= 11.7 volt en een eventuele 3 minuten blokkering is voorbij.
Óf als de schakelaar input >= 2 volt, en de voedingsspanning is >= 11.7 volt en een eventuele 3 minuten blokkering 
(zie Voedingsspanning) is voorbij.

Uitschakelen
Er wordt uitgeschakeld:
Als er langer dan x seconden (instelbaar van 30 seconden tot 2 uur) geen trilling meer is gedetecteerd, mits de 
schakelaar/drukknop input < 2 Volt (schakelaar/drukknop uit).
Óf als de voedingsspanning gedurende minimaal 1 seconde aaneengesloten <= 11.5 volt.

Potmeter TIME
Deze regelt de uitschakelvertraging na de laatst gemeten trilling en/of uitschakelen van de schakelaar.
Instelbaar van 30 seconden tot 2 uur (potmeter geheel linksom = 30 seconde vertraging).
(de potmeterstand wordt gemeten bij inschakelen, tijdens de vertraging heeft draaien geen effect meer).

Potmeter SENS
Deze regelt de gevoeligheid van de trilswitch EN de trilling-detectie vertraging.
Instelbaar in 5 standen:
- Geheel linksom = ongevoelig stand 1 (met trilling-detectie vertraging van 3 sec)
- halverwege linksom en middenstand = stand 2 (met trilling-detectie vertraging van 5 sec)
- Middenstand = stand 3 (met trilling-detectie vertraging van 10 sec)
- halverwege rechtsom en middenstand = stand 4 (met trilling-detectie vertraging van 15 sec)
- Geheel rechtsom = gevoeligst stand 5 (met trilling-detectie vertraging van 20 sec)

(de potmeter wordt eenmalig gemeten bij inschakelen van de spanning, daarna heeft draaien geen effect meer)

Voedingsspanning 
De voedingsspanning van de module wordt continu gemeten en gefiltert voor een stabiele werking.
Als de voedingsspanning van de module niet >= 11.7 volt, zal de switch niet inschakelen.
Als de module is ingeschakeld en de spanning wordt <= 11.5 volt, zal de module uitschakelen.
Als de module is uitgeschakeld door te lage spanning, is deze 3 minuten geblokkeerd voor opnieuw inschakelen.
NOTE:
Door het feit dat e.e.a. reageert op de voedingsspanning, moet de ASM-5A module altijd worden gevoed uit de 
startaccu/dynamo.

24V voedingsspanning
Bij een voedingsspanning van > 18V, is de uitschakeldrempel 23,0 Volt en de inschakeldrempel 23,4 Volt.

Schakelaar/drukknop input
Met een spanning >= 2 volt op de vrije input wordt onafhankelijk van trillingen ingeschakeld, mits de spanning >= 
11.7 volt.
Als de spanning op deze vrije input < 2 volt, wordt na de uitschakelvertraging uitgeschakeld.

LED indicatie
LED uit: er is geen trilling en de module is uitgeschakeld (contact open/output uit)
LED flits aan-uit: trillingspuls bij uitgeschakelde module
LED flits uit-aan: trillingspuls bij ingeschakelde module (niet als de schakelaar/drukknop is ingeschakeld)
LED aan-uit in frequentie van 2 Hz: 3 minuten blokkering na uitschakelen door lage spanning
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Programma 
De ASM-5A v2 heeft 3 ingebouwde programma's: nummer 1 t/m 3.
Direct na het inschakelen van de voedingsspanning toont de rode LED eenmaal het actuele programma nummer:
1 flits:  programma 1
2 flitsen: programma 2
3 flitsen: programma 3

Programma 1:
Na het detecteren van een geldige trilling wordt een extern bi-stabiel relais ingeschakeld.
Pin 4 (mosfet 1 = + output) wordt kortstondig (50 ms) +12 of +24 V (afhankelijk van de voedingsspanning).
Na de uitschakelvertraging (nadat trillingen zijn gestopt) wordt pin 5 (mosfet 2 = + output) kortstondig (50 ms) 
ingeschakeld.
Met een spanning >= 2 volt op de vrije input (pin 3) wordt onafhankelijk van trillingen het externe relais inge-
schakeld, mits de voedingsspanning >= 11.7 volt.
Als de spanning op pin 3 < 2 volt, wordt het externe relais na de uitschakelvertraging uitgeschakeld.

Programma 2:
Na het detecteren van een geldige trilling wordt de interne mosfet 3 (- output via weerstand van 150 ohm op pin 4) 
ingeschakeld.
Pin 4 is nu verbonden met GND (via de weerstand van 150 ohm).
Na de uitschakelvertraging (nadat trillingen zijn gestopt) wordt de mosfet weer uitgeschakeld.
Dit programma kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een omvormer via de remote  aansluiting in/uit te schakelen.
Met een spanning >= 2 volt op de vrije input (pin 3) wordt onafhankelijk van trillingen de interne mosfet 3 (- output 
via weerstand van 150 ohm op pin 4) ingeschakeld, mits de voedingsspanning >= 11.7 volt.
Als de spanning op pin 3 < 2 volt, wordt de interne mosfet na de uitschakelvertraging uitgeschakeld.

Programma 3:
Na het detecteren van een geldige trilling wordt het interne relais ingeschakeld.
Het relaiscontact (contact op pin 4 en 5) is nu gesloten.
Na de uitschakelvertraging (nadat trillingen zijn gestopt) wordt het relaiscontact geopend.
Met een spanning >= 2 volt op pin 3 wordt onafhankelijk van de trillingen het interne relais ingeschakeld, mits de 
voedingsspanning >= 11.7 volt.
Als de spanning op pin 3 < 2 volt, wordt het interne relais na de uitschakelvertraging uitgeschakeld.

Programmeer mode starten:
De programmeer mode wordt gestart als kort na power up een puls op pin 3 wordt gegeven van 1-3 seconden.
Op het moment van power up mag de input (pin 3) niet actief zijn (tot 0,5 seconden na power up).
- Activeer tussen 0,5 en 3 seconden na power up de input (pin 3 = + 12V).
- Deactiveer de input (pin 3 = 0V) tussen 1 en 3 seconden na activeren (= puls geven van 1-3 seconden).

De programmeer mode is nu actief. De Led geeft aan welk programma nummer nu actief is.
Als binnen 10 seconden de input (pin 3) niet wordt geactiveerd, stopt de programmeer mode.
Tijdens de programmeer mode wordt door de Led het ingestelde programma nummer weergegeven:
1 flits (elke 2 seconden): programma 1
2 flitsen (elke 2 seconden): programma 2
3 flitsen (elke 2 seconden): programma 3

Door kort activeren van de input (pin 3) wordt naar het volgende programma nummer gesprongen (vanuit nummer 
3 wordt weer naar nummer 1 gesprongen). Het nieuw ingestelde programma nummer wordt steeds bewaard in het 
geheugen.

Programmeer mode stoppen:
Wacht na het veranderen van het programma nummer 10 seconden of schakel de voedingsspanning uit en aan.
Standaard is de ASM-5A v2 ingesteld op programma 3.


