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Szanowny Kliencie!
Niniejszy dokument dotyczy zasad konfiguracji nadajnika GPS oraz GPS PRO z serii
36005001 – 36019999za pomocą programu CentaurGPS. Należy pamiętać, że z poziomu
aplikacji internetowej można dokonać programowania nadajnika jedynie w zakresie
podstawowym. Wprowadzenie szczegółowych ustawień, takich jak kalibracja zbiornika
paliwa, , zdefiniowanie zasad wzbudzania wejść alarmowych, włączanie i wyłączanie wskazań
akcelerometru wymaga wykorzystania programu CentaurGPS.
CentaurGPS pozwala na przewodową i bezprzewodową łączność z nadajnikiem.
Łączność przewodowa może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu przewodu RS232
wyposażonego w konwerter pozwalający na podłączenie go do gniazda USB (konwerter nie
jest wymagany w komputerach posiadających port szeregowy RS232). Połączenie
bezprzewodowe wykorzystuje sieć GSM i jest możliwe tylko w przypadku kiedy nadajnik nie
przebywa w trybie uśpienia.

Najnowsza i najbardziej aktualna wersja aplikacji jest dostępna na życzenie pod adresem:
biuro@lokalizuj.com

1.CentaurGPS – wiadomości podstawowe i umowa licencyjna
Program CentaurGPS jest aplikacją przeznaczoną na platformy systemowe Windows.
Jej uruchomienie wymaga pobrania pakietu instalacyjnego ze strony producenta lub
wykorzystania pakietu instalacyjnego z dysku CD uzyskanego od opiekuna handlowego.
Aplikacja CentaurGPS jest aplikacją przenośną– katalog oraz pliki niezbędne do jej
uruchomienia mogą być przenoszone na dowolne miejsce na dysku twardym lub na
zewnętrzne nośniki pamięci. Przenoszenie katalogu aplikacji i jej plików składowych do
innych lokalizacji w żaden sposób nie wpływa na stabilne działanie programu.
Pakiet instalacyjny aplikacji Centaur GPS dostępny jest na życzenie.
Do zainstalowania aplikacji w systemie niezbędne jest zaakceptowanie
postanowień i warunków umowy licencyjnej. Pełna postać umowy licencyjnej wyświetlona
jest w pierwszym oknie instalacji i zaleca się uważne zapoznanie z jej treścią.
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Po zaakceptowaniu treści i warunków umowy licencyjnej należy w dolnym panelu zaznaczyć
opcję

i przejść do uruchamiania programu za pomocą przycisku funkcyjnego
znajdującego się w prawym dolnym rogu. Bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacji

w systemie jej uruchomienie nastąpi automatycznie. Kolejne uruchomienia aplikacji
odbywają się za pomocą ikony

znajdującej się w wybranej przez użytkownika

lokalizacji.

2. Komunikacja z nadajnikiem
Po uruchomieniu aplikacji w pierwszej kolejności określić należy typ połączenia, za
pomocą którego Użytkownik docelowo łączył się będzie z nadajnikiem. Aplikacja udostępnia
dwa sposoby połączenia z nadajnikiem:
1) Połączenie lokalne (przewodowe)
2) Połączenie zdalne (bezprzewodowe).
Wybór typu połączenia następuje w oknie
wyboru wyświetlanym na ekranie bezpośrednio
po uruchomieniu aplikacji. Okno wyboru
wyświetlane jest przy każdym ponownym
uruchomieniu aplikacji.
Zasady łączenia się z nadajnikiem w wersji
lokalnej oraz zdalnej zostały szczegółowo
opisane w kolejnych rozdziałach.
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2.1 Połączenie lokalne (przewodowe)
Połączenie lokalne wymaga fizycznego kontaktu z nadajnikiem i podłączenia go do
komputera za pomocą przewodu RS232 z konwerterem umożliwiającym podłączenie go do
portu USB (konwerter nie jest wymagany w komputerach posiadających port szeregowy
RS232)

Konwerter RS232 / USB wymaga dodatkowo zainstalowania sterowników
niezbędnych do właściwej obsługi przewodu na platformach Windows. Właściwe
sterowniki każdorazowo załączone są na płycie CD dostarczanej przez producenta.
Połączenie lokalne może być wykorzystane tylko i wyłącznie do łączności z
nadajnikami GPS PRO (nadajniki nowego typu). Nadajniki z poprzednich serii produkcyjnych
zezwalają jedynie na połączenie zdalne i w ich przypadku łączność lokalna jest niemożliwa.
Aby rozpocząć proces łączenia się z nadajnikiem należy dokonać podłączenia zgodnie z
przedstawionym poniżej schematem:
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Dla poprawienia czytelności na powyższym schemacie nie uwzględniono przewodów
zasilania i masy nadajnika. Są one jednak niezbędne dla uzyskania połączenia !
Następnie uruchomić należy aplikację Centaur GPS i w oknie wyboru wybrać połączenie
lokalne. Wybór połączenia należy zatwierdzić przyciskiem funkcyjnym
Po wyborze połączenia lokalnego w aplikacji zdefiniować należy numer portu szeregowego
do którego podpięty został nadajnik GPS PRO. Z uwagi na mnogość rozwiązań i brak
standaryzacji pomiędzy różnymi stacjami roboczymi w ustawieniach systemowych
każdorazowo zweryfikować należy numer portu, do którego nadajnik jest podłączony.

Dodatkowo przed połączeniem określić należy kod dostępu, który został zdefiniowany przez
Użytkownika. Domyślnie kod dostępu stanowi ciąg znaków w postaci FFFF – jeżeli
użytkownik dokonał jego modyfikacji należy wprowadzić nowo ustalony kod. Po
wprowadzeniu niezbędnych danych należy kliknąć przycisk funkcyjny

2.2 Połączenie zdalne (bezprzewodowe)
Połączenie zdalne umożliwia łączenie się z nadajnikiem z dowolnej lokalizacji, bez
konieczności fizycznej łączności za pomocą kabla serwisowego. Aby połączenie zdalne mogło
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zostać prawidłowo zrealizowane komputer musi posiadać dostęp do sieci internetowej, a
nadajnik nie może przebywać w trybie uśpienia.
Połączenie zdalne wymaga dodatkowo podania loginu do aplikacji. Kontem które
zawsze posiada dostęp do aplikacji Centaur GPS jest konto głównego Użytkownika.
Dostęp taki może również przydzielony zostać Operatorom użytkownika podczas
tworzenia ich kont i nadawania uprawnień.
Aby rozpocząć konfigurowanie wybranego nadajnika należy pobrać z serwera listę
wszystkich nadajników przypisanych do konta użytkownika. Przycisk funkcyjny
inicjujący proces pobrania listy nadajników to przycisk

Pierwsza próba pobrania listy nadajników wyświetli na ekranie okno dialogowe z
żądaniem podania hasła (pole login będzie domyślnie wartością wprowadzoną w kroku
poprzednim). Po wprowadzeniu poprawnego hasła aplikacja pobierze z serwera listę
nadajników.
Z rozwijanej listy wybrać należy nadajnik z którym ma zostać
nawiązane połączenie. Po wyborze nadajnika należy kliknąć
przycisk funkcyjny
. Aplikacja rozpocznie proces
nawiązywania połączenia z nadajnikiem, a po pozytywnym
nawiązaniu łączności wyświetli okno aplikacji zawierające
poszczególne zakładki konfiguracyjne.
Łączność z nadajnikiem jest niemożliwa jeżeli pojazd znajduje się w miejscu o
ograniczonym zasięgu sieci komórkowej lub przebywa w trybie uśpienia !
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3. Obsługa aplikacji Centaur GPS
3.1 Główne okno aplikacji i zakładki podstawowe
Po poprawnym nawiązaniu połączenia z wybranym nadajnikiem aplikacja automatycznie
wyświetli swoje główne okno. Struktura programu została zaprojektowany w taki sposób,
aby bezpośrednio po połączeniu możliwe były do uzyskania podstawowe informacje
techniczne i serwisowe, w tym przede wszystkim:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Pasek nawigacyjny służący do zmiany zakładek
Informacja o aktualnym stanie silnika i zapłonu
Informacja o aktualnym poziomie sygnału GSM
Informacja o aktualnym stanie wbudowanego akcelerometru
Informacja o aktualnym stanie wejść alarmowych oraz czujnika sabotażowego
Informacja o koordynatach GPS wraz z listą satelitów
Informacja o bieżącym poziomie paliwa
Informacja o stanie sieci GSM/GPRS
Informacja o napięciu zasilania nadajnika oraz napięciu instalacji w pojeździe

Zakładka Stan nadajnika jest główną zakładką aplikacji Centaur GPS. Pozostałe zakładki i
związane z nimi funkcjonalności opisane zostały w kolejnych rozdziałach.
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3.2 Konfiguracja nadajnika
Zakładka Konfiguracja nadajnika pozwala na określenie podstawowych zasad pracy i
działania nadajnika. W jej ramach użytkownik ma możliwość:
A. Określenia trybu pracy nadajnika na wbudowanym akumulatorze (różnice pomiędzy
trybem oszczędnym i trybem pełnym opisane zostały w rozdziale 6. FAQ)
B. Włączenia lub wyłączenia detekcji stanu silnika
C. Określenia typu stanu wzbudzającego i czasów wzbudzenia dla poszczególnych wejść
alarmowych
D. Włączenia lub wyłączenia wbudowanego akcelerometru

Jeżeli w nadajniku zapisane są już ustawienia, Użytkownik może odczytać aktualną
konfigurację za pomocą przycisku Odczytaj z nadajnika (E). Po dokonaniu odczytu wszystkie
pola konfiguracyjne wypełnią się treścią zgodnie z bieżącym stanem ustawień. Jeżeli
użytkownik chce wgrać do nadajnika ustawienia z posiadanego pliku konfiguracyjnego lub
zapisać bieżące ustawienia do pliku, które będzie można wykorzystać w przyszłości należy
skorzystać z przycisków funkcyjnych Odczytaj z pliku (G) oraz Zapisz w pliku (H). Przyciski te
dedykowane są dla tych użytkowników którzy mają potrzebę klonowania tych samych
ustawień na większej liczbie nadajników.
Wszelkie zmiany odniosą skutek tylko w przypadku zapisania ich w pamięci
nadajnika. Po wprowadzeniu zmian należy bezwzględnie dokonać zapisu nowych
ustawień za pomocą przycisku Zapisz w nadajniku (F)
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3.3 Kody i parametry
Zakładka Kody i parametry służy do ustalania i zmiany kodu dostępu do nadajnika
oraz numeru PIN zapisanego na karcie SIM.

Kod dostępu jest czteroznakowym kodem zabezpieczającym, bez znajomości którego
połączenie z nadajnikiem nie może zostać zrealizowane. Podczas próby łączenia z
nadajnikiem aplikacja każdorazowo prosić będzie o podanie kodu zabezpieczającego.
Wprowadzenie poprawnego kodu inicjalizuje połączenie, podanie błędnej sekwencji
skutkować będzie odmową połączenia.
Domyślny kod dostępu ma postać FFFF. Jeżeli w trakcie pracy z aplikacją zostanie on
zmieniony, należy zapisać i zachować go w bezpiecznym miejscu !
Jeżeli użytkownik dokona zmiany kodu dostępu i w przyszłości zapomni nowo ustalonej
wartości wówczas jedyną formą uzyskania dostępu do nadajnika jest jego reset. Reset kodu
dostępu można wykonać z poziomu konta w aplikacji. Nie powoduje on utraty żadnych
ustawień wprowadzonych do nadajnika w przeszłości (funkcja resetująca kod dostępu
resetuje go jedynie do wartości FFFF).
Kod PIN jest kodem zabezpieczającym zapisanym na karcie SIM oraz w pamięci
nadajnika. Jego zadaniem jest ochrona przed nieautoryzowanym wykorzystaniem karty przez
osoby trzecie. Kod PIN nadajnika ustalony w aplikacji musi być zgodny z kodem PIN
zapisanym na karcie. Jeżeli w tym zakresie pojawi się niezgodność nadajnik nie będzie mógł
zalogować się w sieci GPRS.
Operacje na kodzie PIN mające na celu ustalenie tego samego kodu w nadajniku i na karcie
mogą być wykonywane na dwa sposoby:
1) Zmiana kodu PIN na karcie SIM za pomocą dowolnego telefonu komórkowego
2) Zmiana kodu PIN w nadajniku za pomocą aplikacji Centaur GPS
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4. Kalibrowanie paliwa – ważne informacje
Kalibracja paliwa jest procesem o szczególnym istotnym znaczeniu. Jakość kalibracji
wykonanej przez użytkownika ma wpływ na dokładność wskazań paliwowych, raporty ze
spalania oraz raporty z tankowań i ubytków. Jeżeli na etapie kalibracji popełnione zostaną
błędy, będą one miały znaczący wpływ na przyszłe wyniki pomiarów i mogą stanowić źródło
przekłamań i niezgodności.
Zdecydowana większość problemów związanych ze wskazaniami paliwowymi jest
efektem błędnej kalibracji. Aby uniknąć problemów i komplikacji należy
BEZWGLĘDNIE stosować się do zasad kalibracji przedstawionych w niniejszej
instrukcji!
Zakładka kalibracja paliwa posiada dwie podzakładki:
1) Konfiguracja (oznaczona na poniższym schemacie jako A)
2) Kalibracja sond paliwowych (oznaczona na poniższym schemacie jako B)

W ramach podzakładki Konfiguracja użytkownik ma możliwość określenia stosowanej
metody pomiaru paliwa. Podzakładka Kalibracja służy do wykonania i utworzenia tablicy
kalibracyjnej na podstawie której nadajnik w przyszłości będzie dokonywał odczytów.
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Podzakładka
służy do bezpośredniego wskazania wybranej metody pomiaru.
Określając stosowaną metodę pomiaru użytkownik może skorzystać z następujących
wariantów wyboru (aplikacja pozwala na wybór jednej i tylko jednej metody pomiaru):
Nie wykonuj pomiarów

opcja zarezerwowana dla pojazdów, w których
pomiar paliwa nie jest w ogóle wykonywany

Szyna CAN

odczyt ilości paliwa bezpośrednio z magistrali CAN
pojazdu przy wykorzystaniu urządzeń do translacji
sygnału

Kanał analogowy 1

pomiar przy pomocy kanału analogowego 1

Kanał analogowy 2

pomiar przy pomocy kanału analogowego 2

Średnia z kanałów analogowych 1 i 2

opcja zarezerwowana dla instalacji w której do
nadajnika podłączone są jednocześnie dwa kanały
analogowe. Ostateczny wynik pomiaru jest średnią z
obu wartości

Suma z kanałów analogowych 1 i 2

opcja zarezerwowana dla instalacji w której do
nadajnika podłączone są jednocześnie dwa kanały
analogowe. Ostateczny wynik pomiaru jest sumą z
obu wartości

Sondy RS485 – suma ze wszystkich

opcja zarezerwowana dla instalacji w której do
nadajnika podłączonych jest kilka sond (minimalna
ilość wynosi 1, maksymalna 4). Ostateczny wynik
pomiaru jest sumą wszystkich wartości

Sondy RS485 – średnia ze wszystkich

opcja zarezerwowana dla instalacji w której do
nadajnika podłączonych jest kilka sond (minimalna
ilość wynosi 1, maksymalna 4). Ostateczny wynik
pomiaru jest średnią wszystkich wartości

Sondy RS485 – suma średnich

opcja zarezerwowana dla instalacji w której do
nadajnika podłączone są dokładnie 4 sondy. Nadajnik
będzie uśredniał wynik pomiaru grupami. Pierwszą
grupę stanowi sonda 1 i 2, grupę drugą stanowią
sondy 3 i 4. Ostateczny wynik pomiaru jest sumą ze
średnich wartości w każdej grupie.

Hybryda paliwowa

umożliwia hybrydowe połączenie danych z kanału
analogowego oraz danych z szyny CAN.

W przypadku instalacji sond paliwowych należy określić dodatkowo producenta
sondy, liczbę sond podłączanych do nadajnika oraz zasadę pomiaru paliwa W
POSTOJU. Instalując tylko 1 sondę zawsze należy wybrać opcję RS485 suma ze
wszystkich
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Podzakładka
to miejsce w ramach którego dokonywana jest fizyczna
kalibracja zbiornika. Treść okna wyświetlanego w opisywanej podzakładce jest zależny o
wyboru dokonanego w podzakładce Konfiguracja. Jeżeli użytkownik jako metodę pomiaru
wskaże kanał analogowy 1, kalibracja zbiornika będzie opierała się o odczyty z pierwszego
kanału analogowego. Jeżeli użytkownik jako metodę pomiaru wskaże Sondy RS485 – suma ze
wszystkich kalibracja zbiornika opierać się będzie o odczyty dokonywane z sond. Analogiczna
zasada dotyczy wszystkich pozostałych wariantów wyboru.
Fizyczna kalibracja zbiornika (tankowanie) nie jest wymagana przy pomiarze
dokonywanym z magistrali CAN. Pozostałe metody pomiaru wymagają
przeprowadzenia tankowania.

Rozpoczęcie kalibracji inicjalizowane jest za pomocą przycisku funkcyjnego
Jeżeli w przeszłości wykonywana była już kalibracja zbiornika istnieje możliwość odczytania
zapisanej tablicy kalibracyjnej za pomocą przycisku
. Użytkownik ma
możliwość wgrania do nadajnika posiadanej tablicy kalibracyjnej za pomocą przycisku
funkcyjnego
Nie wolno kopiować tablicy kalibracyjnej z jednego pojazdu do drugiego.
Kopiowanie tablicy grozi uzyskaniem fałszywych wskazań paliwowych !
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4.1 Przygotowanie do kalibracji
Kalibracja paliwa w nadajniku GPS PRO polega na przeprowadzeniu pełnego tankowania
zbiornika, począwszy od wartości minimalnej (głęboka rezerwa) aż do całkowitego
zapełnienia zbiornika paliwem.
Proces tankowania należy podzielić na etapy. Każdy etap polega na dolewaniu do zbiornika
obliczonej ilości paliwa. Ilości dolewane na poszczególnych etapach powinny wynikać z
logicznej relacji pojemności zbiornika względem przyjętej liczby punktów kalibracyjnych.
Najprostszą metodą wyliczenia ilości paliwa dolewanej do zbiornika (tzw. wielkość kroku
kalibracji) na poszczególnych etapach kalibracji jest skorzystanie ze wzoru:

W zależności od pojemności zbiornika oraz wybranej liczby punktów pomiarowych
każda kalibracja może wyglądać inaczej. Zaleca się właściwe określenie liczby punktów
pomiarowych (im większa liczba punktów pomiarowych tym dokładność wskazań
paliwowych będzie wyższa). Przykładowy podział zbiornika dla różnej liczby punktów
pomiarowych przedstawia poniższy rysunek:

Pierwszym punktem kalibracyjny jest poziom paliwa przyjęty dla wybranego
zbiornika jako minimum !
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4.2 Kalibracja sondy cyfrowej
Po właściwym podłączeniu sondy cyfrowej (zgodnie z instrukcją instalacji) należy dokonać
kalibracji nadajnika.
W przypadku opcji Sondy RS485 – suma ze wszystkich kalibracja każdej sondy
odbywa się osobno - przeprowadzamy taką liczbę kalibracji ile sond zawiera
instalacja pomiarowa. W przypadku opcji Sondy RS485 – średnia ze wszystkich
sondy kalibrowane są razem (przeprowadzamy tylko jedną kalibrację)
Aby rozpocząć kalibrację należy połączyć się z nadajnikiem za pomocą aplikacji Centaur GPS i
uruchomić zakładkę Kalibracja. Następnie postępować należy zgodnie z przedstawionymi
poniżej wytycznymi:
1) Ustalić lub oszacować ilość paliwa która znajduje się w zbiorniku. Jeżeli oszacowanie
takie nie jest możliwe, należy całkowicie opróżnić zbiornik a następnie zwrotnie wlać do
niego zmierzoną za pomocą wzorca (np. kanister z podziałką) minimalną ilość paliwa.
Pojęcie minimalnej ilości paliwa jest inne dla pojazdów osobowych (3-5 litrów) a inne dla
pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych (10-15 litrów)
2) Ustalić faktyczną wielkość zbiornika na podstawie dokumentacji producenta i obliczyć
wielkość kroku kalibracji korzystając z informacji przedstawionych w rozdziale 4.1
3) W zakładce Kalibracja uruchomić podzakładkę
i jako źródło pomiaru wskazać
Sondy RS485 – suma ze wszystkich ( lub inną opcję konfiguracji dotyczącą równoległej
pracy kilku sond). Po wybraniu tej opcji należy wskazać w odpowiednich polach ilość
zainstalowanych sond oraz typ podłączonej sondy.
4) Zapisać zdefiniowaną metodę pomiaru za pomocą przycisku
5) W zakładce Kalibracja uruchomić podzakładkę
6) Uruchomić kalibrację za pomocą przycisku funkcyjnego
7) W pierwszej kolejności należy określić liczbę punktów kalibracyjnych na podstawie
których kalibracja ma zostać zrealizowana. Dostępne warianty to kalibracja uproszczona
(2-4 punkty) lub kalibracja pełna (10-28 punktów)

8) Po rozpoczęciu kalibracji postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie –
brak zachowania wytycznych (wyświetlanych na ekranie) związanych z
włączeniem/wyłączeniem silnika, włączeniem/wyłączeniem zapłonu skutkować będzie
brakiem możliwości skutecznego zakończenia i zapisania tablicy kalibracyjnej !
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9) Dodanie kolejnej ilości paliwa należy każdorazowo zapisać w pamięci za pomocą
przycisku Zapisz pomiar. Pomiar zostanie uznany za poprawny jeżeli nowy odczyt paliwa
będzie miał stabilny charakter. Aplikacja informuje użytkownika o bieżącym poziomie
paliwa w polu Bieżący odczyt. Jeżeli tło opisywanego pola ma charakter czerwony
wówczas odczyt traktować należy jako niestabilny. Jeżeli tło pola bieżący odczyt ma
barwę zieloną odczyt jest stabilny – można go zapisać i przejść do kolejnego punktu
pomiarowego dodając kolejną dawkę paliwa.

10) Po

osiągnięciu minimalnie wymaganej liczby punktów pomiarowych aplikacji
automatycznie wyświetli przycisk funkcyjny
- przycisk ten powinien
zostać wykorzystany dopiero w momencie osiągnięcia ostatniego zaplanowanego
punktu pomiarowego. Jeżeli na etapie przygotowania kalibracji poprawnie obliczony
został krok kalibracji wówczas ostatni punkt kalibracyjny powinien pokrywać się z
maksimum pojemności zbiornika
11) Po zakończeniu kalibracji aplikacja wymagać będzie ponownego uruchomienia silnika.
Czynność ta jest niezbędna do określania właściwych stanów napięcia w trakcie jazdy
oraz w czasie postoju.

12) Ostatnim etapem kalibracji zbiornika jest określenie przeciętnego poziomu spalania w
pojeździe. Informacja taka powinna zostać uzyskana bezpośrednio od właściciela
pojazdu na podstawie historycznych aktywności pojazdu.

Po wprowadzeniu wielkości spalania należy zakończyć kalibrację przyciskiem OK. Tablica
kalibracyjna zapisze się w nadajniku a aplikacja wyświetli monit o poprawnie zakończonym
procesie kalibracji.
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4.3 Kalibracja kanałów analogowych (pływak pojazdu)
Po właściwym podłączeniu fabrycznego pływaka (zgodnie z instrukcją instalacji) należy
dokonać kalibracji nadajnika. Aby rozpocząć kalibrację należy połączyć się z nadajnikiem za
pomocą aplikacji Centaur GPS i uruchomić zakładkę Kalibracja. Następnie postępować należy
zgodnie z przedstawionymi poniżej wytycznymi:
1) Ustalić lub oszacować ilość paliwa która znajduje się w zbiorniku. Jeżeli oszacowanie
takie nie jest możliwe, należy całkowicie opróżnić zbiornik a następnie wprowadzić do
niego zmierzoną za pomocą wzorca (np. kanister z podziałką) minimalną ilość paliwa.
Pojęcie minimalnej ilości paliwa jest inne dla pojazdów osobowych (3-5 litrów) a inne dla
pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych (10-15 litrów)
2) Ustalić faktyczną wielkość zbiornika na podstawie dokumentacji producenta i obliczyć
wielkość kroku kalibracji korzystając z informacji przedstawionych w rozdziale 4.1
3) W zakładce Kalibracja uruchomić podzakładkę
i jako źródło pomiaru
wskazać kanał analogowy
4) Zapisać zdefiniowaną metodę pomiaru za pomocą przycisku
5) W zakładce Kalibracja uruchomić podzakładkę
6) Uruchomić kalibrację za pomocą przycisku funkcyjnego
7) W pierwszej kolejności należy określić liczbę punktów kalibracyjnych na podstawie
których kalibracja ma zostać zrealizowana. Dostępne warianty to kalibracja uproszczona
(2-4 punkty) lub kalibracja pełna (10-28 punktów)

8) Po rozpoczęciu kalibracji postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w zakładce –
brak zachowania wytycznych (wyświetlanych na ekranie) związanych z
włączeniem/wyłączeniem silnika, włączeniem/wyłączeniem zapłonu skutkować będzie
brakiem możliwości skutecznego zakończenia i zapisania tablicy kalibracyjnej !

9) Dodanie kolejnej ilości paliwa należy każdorazowo zakończyć przyciskiem Zapisz pomiar.
Pomiar zostanie uznany za poprawny jeżeli nowy odczyt paliwa będzie miał stabilny
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charakter. Aplikacja informuje użytkownika o bieżącym poziomie paliwa w polu Bieżący
odczyt. Jeżeli tło opisywanego pola ma charakter czerwony wówczas odczyt traktować
należy jako niestabilny. Jeżeli tło pola bieżący odczyt ma barwę zieloną odczyt jest
stabilny – można go zapisać i przejść do kolejnego punktu pomiarowego dodając kolejną
dawkę paliwa.

10) Po osiągnięciu minimalnej liczby punktów pomiarowych aplikacji automatycznie

wyświetli przycisk funkcyjny
Przycisk ten powinien zostać wykorzystany
dopiero w momencie osiągnięcia ostatniego zaplanowanego punktu pomiarowego.
Jeżeli na etapie przygotowania kalibracji poprawnie obliczony został krok kalibracji
wówczas ostatni punkt kalibracyjny powinien pokrywać się z maksimum pojemności
zbiornika
11) Po zakończeniu kalibracji aplikacja wymagać będzie ponownego uruchomienia silnika.
Czynność ta jest niezbędna do określania właściwych stanów napięcia w trakcie jazdy
oraz w czasie postoju.

12) Ostatnim etapem kalibracji zbiornika jest określenie przeciętnego poziomu spalania w
pojeździe. Informacja taka powinna zostać uzyskana bezpośrednio od właściciela
pojazdu na podstawie historycznych aktywności pojazdu.

Po wprowadzeniu wielkości spalania należy zakończyć kalibrację przyciskiem OK. Tablica
kalibracyjna zapisze się w nadajniku a aplikacja wyświetli monit o poprawnie zakończonym
procesie kalibracji.
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4.4 Kalibracja odczytów z magistrali CAN
Pomiar realizowany za pomocą odczytów danych z magistrali CAN jako jedyna metoda
pomiarowa nie wymaga fizycznej kalibracji polegającej na tankowania zbiornika. Informacja
o bieżącym poziomie paliwa jest podawana bezpośrednio przez magistralę, a jedynymi
czynnościami wymagającymi zdefiniowania są:
a) Pojemność zbiornika
b) Wielkość spalania
Aby skonfigurować odczyty paliwowe z magistrali CAN należy postępować zgodnie z poniżej
przedstawionymi wytycznymi:
1) Ustalić faktyczną wielkość zbiornika na podstawie dokumentacji producenta
2) W zakładce Kalibracja uruchomić podzakładkę
i jako źródło pomiaru
wskazać szyna CAN
3) Zapisać zdefiniowaną metodę pomiaru za pomocą przycisku
4) W zakładce Kalibracja uruchomić podzakładkę
5) W polu Pojemność zbiornika [litr]wprowadzić należy faktyczną pojemność zbiornika, a
po wprowadzeniu danych zapisać tą informację w nadajniku

6) Po zapisaniu pojemności zbiornika aplikacja wyświetli monit dotyczący poziomu spalania
pojazdu. Do okna dialogowego wprowadzić należy właściwą wartość a następnie
zakończyć kalibrowanie danych paliwowych za pomocą przycisku OK.

Analizując zużycie paliwa przez pojazd nadajnik wykorzystuje szereg autorskich
rozwiązań producenta. Podanie niedokładnej lub fałszywej wielkości spalania
może mieć bezpośrednie przełożenie na fałszywe wskazania paliwowe !
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5. Diagnostyka paliwa
W celu możliwości szybkiego diagnozowania ewentualnych problemów z odczytem paliwa
przez nadajnik GPS PRO aplikacja Centaur GPS posiada dedykowaną zakładkę Diagnostyka
paliwa. W jej ramach użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności podłączenia
wybranej metody pomiarowej (sonda/pływak/szyna CAN) i zweryfikowania podstawowych
informacji dotyczących instalacji paliwowej, takich jak:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Aktualnie wybranej metody pomiaru
Napięcia zasilania oraz napięcia instalacji
Aktualnego stanu silnika oraz zapłonu w pojeździe (włączony/wyłączony)
Statusu komunikacji nadajnika GPS z wybranym źródłem pomiaru
Wprowadzonej wielkości spalania
Aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku
Zdefiniowanej pojemności zbiornika
Globalnego stanu kalibracji (nadajnik skalibrowany / nadajnik nieskalibrowany)

Pole dotyczące statusu komunikacji nadajnika ze źródłem pomiaru będzie zawierało
różną treść w zależności od wybranej metody pomiaru !
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W przypadku analogowego pomiaru paliwa (pływak) oraz pomiaru realizowanego za pomocą
sondy paliwowej zakładka Diagnostyka paliwa przyjmuje postać przedstawioną poniżej:

Dioda kontrolna Stan transmisji, dioda kontrola Stan kalibracji, dioda zapłonu oraz dioda
silnika mogą przyjmować dwie barwy w zależności od aktualnego stanu danego parametru:
Barwa czerwona – wybrany parametr jest niepoprawny / nieaktywny
Barwa zielona – wybrany parametr jest poprawny / aktywny
Jeżeli do nadajnika podłączone są dwa kanały analogowe (w przypadku pojazdu
posiadającego dwa niezależne zbiorniki) lub kilka sond paliwowych wówczas pole odczytu
zawierać będzie wiele pól zawierających dane dotyczące odczytu oraz pojemności dla
poszczególnych kanałów. Dzięki temu możliwe jest diagnozowanie ewentualnych
nieprawidłowości we wskazaniach na poszczególnych kanałach.
Wszystkie opisywane metody pomiaru paliwa przeszły szereg gruntownych i
długotrwałych testów producenta. Zdecydowana większość problemów związanych z
nieprawidłowymi wskazaniami jest powodowana błędami w wykonanej instalacji
paliwowej. W pierwszej kolejności należy zawsze sprawdzić, czy czynności
instalacyjne i kalibracyjne przeprowadzone zostały zgodnie z instrukcją !
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6. Aktualizacja oprogramowania nadajnika
Realizując politykę stałej poprawy jakości oferowanych usług oprogramowanie nadajników
GPS PRO podlega stałej aktualizacji. Nowe wersje oprogramowania mają za zadanie lepiej
dopasować funkcjonalność systemu do potrzeb klienta i poprawić sprawność działania
systemu jako całości. Aktualizacja oprogramowania w nadajniku możliwa jest na dwa
niezależne sposoby:
1) Pośrednio - przez zgłoszenie konieczności zaktualizowania oprogramowania w
posiadanych nadajnikach do opiekuna handlowego / dostawcy posiadanych
rozwiązań
2) Bezpośrednio – za pomocą aplikacji Centaur GPS
Zgłoszenie pośrednie powinno zostać zrealizowane mailowo, a treść wiadomości powinna
zawierać informację z prośbą o zaktualizowanie posiadanych nadajników. Dodatkowo w
wiadomości powinny zostać wskazane wszystkie numery seryjne nadajników których
aktualizacja ma dotyczyć.
Aktualizacja bezpośrednie wymaga podłączenia się do nadajnika za pomocą programu
Centaur GPS. Po poprawnym nawiązaniu komunikacji należy uruchomić moduł Konfiguracja
nadajnika i dokonać weryfikacji aktualności posiadanego oprogramowania za pomocą
przycisku funkcyjnego Sprawdź dostępność aktualizacji (oznaczone jako I na poniższym
rysunku).

Jeżeli nowa wersja oprogramowania będzie dostępna, użytkownik może zainicjować proces
aktualizacji. Jeżeli w nadajnika znajduje się najbardziej aktualne oprogramowanie aplikacja
wyświetli właściwą informację w wyskakującym oknie informacyjnym. Aktualizacja
oprogramowania wymaga transmisji około 500 kB danych.
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7. Lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ)
Jaka jest różnica pomiędzy pracą nadajnika na akumulatorze w trybie pełnym i oszczędnym?
W trybie oszczędnym funkcjonalność urządzenia zostaje ograniczona do wysyłania raportów
dotyczących pozycji pojazdu co 30 min (w przypadku ruchu pojazdu) lub co 24 godziny (w przypadku
postoju). Pozostałe funkcje urządzenia zostają automatycznie wyłączone w celu oszczędności energii.
W trybie pełnym ograniczenia funkcjonalności są identyczne, przy czym raporty wysyłanie są w
samych interwałach jak podczas pracy na normalnym zasilaniu. Jeżeli pojazd jest w ruchu czas pracy
dla trybu oszczędnego wynosi 3 dni , dla trybu pełnego oscyluje wokół 4 godzin. Jeżeli pojazd się nie
porusza i nadajnik pozostaje w trybie uśpienia czas pracy wynosi 10 dni dla trybu oszczędnego i 3 dni
dla trybu pełnego.
Tryb oszczędny

Tryb pełny

Zapewnia maksymalnie długi czas pracy na
akumulatorze awaryjnym

Zapewnia maksymalną funkcjonalność nadajnika
pomimo odłączenia zasilania głównego

Funkcjonalność nadajnika zostaje ograniczona do
wysyłania raportu co 30 min (chyba że pojazd
przebywa w trybie uśpienia). Wszystkie inne
funkcje są nieaktywne.

Nadajnik zachowuje się w sposób możliwie
najbliższy sytuacji, gdy jest włączone zasilanie
główne (rejestracja tras, postojów, sygnalizacja
optyczna działania urządzenia)

Sposób wyliczania interwałów do wysyłania
raportów:

Ograniczenia Trybu pełnego:

1. Gdy wbudowany akcelerometr nie
wykrywa ruchu raporty wysyłane są co
24h.
2. Gdy wbudowany akcelerometr wykrywa
ruch wysyłane są raporty co 1/2h.

1. Nadajnik nie analizujestanów na
wejściach alarmowych i wejściu zapłonu
2. Nie jest analizowana ilość paliwa
3. Nie następuje sygnalizacja akustyczna
prawidłowego zalogowania kierowcy
(sam fakt logowania jest zapamiętywany)
4. Nie jest pobierana nowa wersja
oprogramowania

Przełączanie pomiędzy dwoma interwałami
odbywa się automatycznie (wykrywanie ruchu
odbywa się na bieżąco)
Szacowany czas pracy urządzenia:

Szacowany czas pracy urządzenia:

około 3 dni przy wysyłaniu raportów co1/2h

ok. 4 godzin w trybie aktywnym

około 10 dni przy wysyłaniu raportów co 24h

ok. 3 dni w stanie uśpienia

Po jakim czasie od wykonania kalibracji poziom paliwa widoczny będzie w aplikacji ?
Korzystanie z zestawień paliwowych jest możliwe dopiero po okresowej analizie zmian stanu paliwa
przez algorytmy zaimplementowane w oprogramowaniu nadajnika. Wskazania paliwa będą widoczne
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w aplikacji bezpośrednio po jej wykonaniu (max 15 minut) jednak poprawne zestawienia paliwowe
mogą być tworzone w module raportowym dopiero od kolejnej doby.
Czy istnieje ograniczenie dotyczące rejestrowania tankowań i ubytków ?
Nie, aplikacja pokazuje wszystkie tankowania i ubytki, które faktycznie miały miejsce podczas
aktywności pojazdu.
Czy kanał analogowy można wykorzystać w każdym pojeździe ?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mnogość modeli pojazdów i szeroka skala rozwiązań
producenckich sprawiają, że każdorazowo należy zweryfikować możliwość podłączenia się pod kanał
analogowy. Taką weryfikację przeprowadza instalator, który odpowiada za montaż instalacji
paliwowej w pojeździe. W praktyce możliwość pomiaru paliwa z fabrycznego pływaka możliwa jest
tylko w tych pojazdach, w których możliwe jest uzyskanie dostępu do czujnika.
Czy nadajnik GPS PRO obsługuje cyfrowy sygnał z pływaka pojazdu ?
W standardowej konfiguracji możliwe jest realizowanie odczytów jedynie z kanałów analogowych.
Jeżeli pływak pojazdu podaje sygnał cyfrowy, możliwe jest wykorzystanie dostępnych na rynku
interfejsów cyfrowo-analogowych konwertujących sygnał do postaci analogowej. Rozwiązanie takie
wybiega jednak poza obszar gwarancji producenta i stosowane jest na własne ryzyko użytkownika.
Jaka jest minimalna ilość rejestrowanego tankowania ?
Minimalna ilość tankowania pokazywanego w aplikacji wynosi 5 % wielkości zbiornika pojazdu i nie
mniej niż 5 litrów. Wskazania mniejsze niż 5 litrów nie są przez nadajnik rejestrowane. Warunek ten
dotyczy pomiaru za pomocą sondy paliwowej, czujnika analogowego oraz odczytów z magistrali CAN.
Jaka jest minimalna ilość rejestrowanego ubytku ?
Minimalna ilość ubytku pokazywanego w aplikacji wynosi 5 litrów i nie mniej niż 5% całkowitej
objętości zbiornika (w wybranym pojeździe)
Czy nadajnik potrafi rejestrować tankowania, które przekraczają poza zakres pomiarowy
fabrycznego pływaka ?
Nie, nadajnik rejestruje odczyty bezpośrednio z pływaka pojazdu. Każdy zbiornik posiada obszary
„martwe” w których może gromadzić się paliwo. Paliwo w obszarach martwych wykracza całkowicie
poza maksymalne wychylenie pływaka w skutek czego nie da się go w żaden sposób monitorować. W
celu uniknięcia rozbieżności zaleca się tankowanie pojazdów do pierwszego odbicia dystrybutora, bez
nadmiernego dolewania paliwa „pod korek”.
Czy GPS PRO potrafi współpracować z każdym dostępnym na rynku translatorem CAN ?
Nie, w chwili obecnej nadajnik wspiera jedynie translatory serii CanLogistic.
Czy instalacja sygnału analogowego z pływaka wymaga specjalnych rozwiązań ?
Nie, instalację wykonać należy zgodnie z instrukcją instalacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku
chęci dokonywania odczytów z kanału analogowego (pływak) należy poprowadzić masę bezpośrednio
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z masy samego pływaka. W innym przypadku przekazywany sygnał może być zaszumiony i
negatywnie wpływać na dokładność wskazań.
Czy montaż sondy paliwowej wymaga fizycznego naruszenia konstrukcji zbiornika ?
Tak, w celu poprawnego osadzenia sondy paliwowej w zbiorniku wymagane jest wykonanie otworu
za pomocą otwornicy. Średnica otworu nie przekracza 40 mm i po wykonaniu instalacji zostaje ona
szczelnie zabezpieczona. Zestaw do uszczelnienia otworu znajduje się zawsze w zestawie
instalacyjnym samej sondy.
Jakie czynniki zwiększają ryzyko błędu wskazań paliwowych?
Najwyższe prawdopodobieństwo powstania błędów w odczycie paliwa związane jest z:
 Jazdą na poziomie paliwa, który z założenia nie może być rejestrowany przez czujnik paliwa
(pływak). Chodzi tutaj o obszary martwe wykraczające poza fizyczną możliwość wychylenia się
pływaka w zbiorniku
 Zbyt długa jazda na zapalonej rezerwie paliwowej. Należy pamiętać, że po zapaleniu się rezerwy
w wielu pojazdach najniższa część zbiornika staje się niemierzalna.
 Realizowanie drobnych między-tankowań, bez zachowania zasady tankowania zbiornika od
rezerwy do stanu pełnego
 Błędne podłączenie przewodu masowego do nadajnika. W instalacjach, w których do nadajnika
podłączony jest kanał analogowy zaleca się poprowadzenie masy razem z przewodem
paliwowym i podłączenie jej do masy samego czujnika.
Czy przed kalibracją mogę całkowicie opróżnić zbiornik z paliwa ?
Nie! Całkowite opróżnienie zbiornika paliwa nie jest zalecane z uwagi na relatywnie duże
prawdopodobieństwo zapowietrzenia układu paliwowego w kalibrowanym pojeździe. Proces
kalibracji wymaga uruchomienia silnika, a to rodzi konieczność pobrania ze zbiornika odpowiedniej
ilości paliwa. W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika czynność taka skutkować może
przedostaniem się do układu paliwowego powietrza i w konsekwencji powodować może bardzo
poważne utrudnienia w ponownym uruchomieniu silnika (nawet po zatankowaniu pojazdu). Zaleca
się pozostawienie w zbiorniku minimalnej ilości paliwa odmierzonej za pomocą wzorca (np. kanister z
podziałką).
Czy aplikacja Centaur GPS potrafi łączyć zdalnie z nadajnikami przebywającymi w roamingu ?
Tak, aplikacja może łączyć się z nadajnikami przebywającymi w roamingu jeżeli posiadają one
włączoną w/w funkcję w ustawieniach programowania.
Skąd mogę uzyskać przewód do programowania nadajnika wraz z przejściówką USB/RS232 ?
Przewód do programowania i wszelkie pozostałe akcesoria należy zamówić u opiekuna handlowego.
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