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1.  Paskirtis 

Valdiklis EPKEM-2, kartu su specialia (savaeige)  transporto priemone yra skirtas kelių ženklinimui. Valdiklis 
gali būti naudojamas kartu su tomis kelių ženklinimo transporto priemonėmis, kuriose yra du ir mažiau 
dažų dozavimo sklendžių (pistoletų) ir vienas greičio enkoderis - ratukas (galimybė praplėsti iki 2vnt.). 
 

2. Techniniai duomenys 

 Maitinimo įtampa (10-16)VDC. 

 Vartojama galia ≤ 2VA (dažų sklendžių ritės galingumas neįtrauktas). 

 Didžiausia dažų sklendžių valdymo srovė -  2A. 

 Dažų sklendžių valdymo įtampa - priklausomai nuo maitinimo (10-16)V. 

 Du dažymo programos parinkimo mygtukai (rankiniame įtaise): pagrindinis - skirtas 

pradėti/baigti dažymą, papildomas - pereiti prie kitos pasirinktos dažymo programos. 

 START (žalias) ir STOP (raudonas) mygtukai valdiklio korpuse. 

 Ekranas - LCD 800x480 taškų, antirefleksinis padengimas saugantis nuo atspindžių. 

 Intuityvus valdymo meniu : 6 klavišai (Kairė, Dešinė, Viršus, Apačia, Atgal, Pirmyn). 

 18 brėžimo programų (funkcijų), kurias vartotojas gali pasirinkti laisvai. 

 3 brėžimo režimai: automatinis, pusiau automatinis, rankinis. 

 Dažų vožtuvo uždarymo inertiškumo kompensacija (kiekvienai programai atskirai). 

 Rodomas bendras nudažytos linijos atstumas (sumuojami visų funkcijų linijų ilgiai). 

 Derinimo langas - skirtas kalibravimui. 

 Pajungimas - ISO 8pin kištukas (automagnetolinis). 

 Korpuso matmenys (260x220x120) - be laidų. 

 Montuojamas prisukant tam skirtose vietose. 

 Darbinė temperatūra (0...+50) °C. 

 Saugojimo temperatūra (-30...+60) °C. 

 Santykinė drėgmė (10...90)% be kondensacijos. 

 

3. Kita informacija 

Valdiklio įjungimas - priekinėje panelės pusėje klavišiniu jungikliu. Šalia linijos brėžimo būdų parinkimo 

mygtukų yra šviesinė indikacija, parodanti, pagal kokią programą dirba valdiklis (automatinis, pusiau 

automatinis ar rankinis).  
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4. Veikimo principas 

Kelių žymėjimo valdiklis EPKEM-2 veikia pagal vartotojo nustatytą programą (pasirenkama 1 iš 18 

galimų) ir pasirinktą valdymo būdą (rankinis, automatinis, pusiau automatinis). Enkoderis 

(tachometras), tvirtinamas prie transporto priemonės rato, matuoja nuvažiuotą atstumą, o pasirinkta 

programa nurodo, kuriuo metu atidaryti ar uždaryti dažų padavimo sklendę (pistoletą). Prietaise yra 

trys režimai:  

"A" - automatinis. Pasirinkus šį režimą ir davus "Start" signalą (žalias mygtukas arba rankinio įtaiso 

pagrindinis mygtukas) pradedama vykdyti nustatyta programa be vartotojo įsikišimo, kol nebus 

paspaustas "Stop" signalas (raudonas mygtukas arba rankinio įtaiso pagrindinis mygtukas). "Stop" 

signalas bus gaunamas ir tuomet, jei transporto priemonės greitis sumažės iki 0 km/h. 

"P" - pusiau automatinis. Pasirinkus šį režimą, po "Start" signalo (žalias mygtukas arba rankinio įtaiso 

pagrindinis mygtukas) yra brėžiama užduota linija (tas atstumas, kuris nurodomas programos "I" 

skiltyje) ir toliau vėl laukiama "Start" signalo. 

"R" - rankinis. Pasirinkus šį režimą, dažų sklendė atidaroma davus "Start" signalą ir uždaroma jį 

atleidus. Šiuo režimu linijos yra brėžiamos net ir sugedus ratukui, tik neskaičiuojamas nudažytas 

atstumas. 

Platesnis aprašymas pateiktas 1 priede. 

5. Prijungimo gnybtai  

ISO 8pin  šia jungtimi valdiklis prijungiamas prie specialios transporto priemonės. 

RS4TV šia jungtimi rankinis įtaisas prijungiamas prie valdiklio.  

6. Prijungimo schema 

 

 
 

1pav. EPKEM2 prijungimo schema. 
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1 priedas 

Vartotojo instrukcija 

Valdiklio panelė 

Valdiklio priekinės panelės vaizdas pateiktas 1pav.: 

 

1pav. EPKEM-2 panelės vaizdas. 

Kairėje pusėje esantys mygtukai, pažymėti raidėmis (A, P, R), perjungia valdiklio režimą: automatinis, pusiau 

automatinis, rankinis. Mygtukai su skaičiais nuo 1 iki 18 keičia programos numerį. Dešinėje viršuje esantys du 

mygtukai, prie kurių parašyta "DELSIMAS" ir "-", "+", nustato delsimą konkrečiai programai (toliau aprašyme 

apie delsimą aprašyta plačiau). Kvadratiniame laukelyje   išdėstytų mygtukų prasmės: "Kairė", "Dešinė", 

"Viršus", "Apačia". Mygtuko "C" reikšmė - "Atgal", o mygtuko    - "Pirmyn". 

Šalia "A", "P", "R" mygtukų esantys šviesos diodai nurodo, kuriuo režimu dirba valdiklis. Pavyzdžiui, jei mirksi 

aukščiausiai esantis šviesos diodas (ties raide "A") - reiškia įjungtas automatinis režimas. Kai šviesos diodas 

šviečia - dažų padavimo vožtuvas yra atsidaręs ir purškiami dažai, jei išsijungęs, vožtuvas užsidaręs. Taip pat ir 
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pagrindiniame programos lange vaizduojamas atitinkamas programos pavadinimas, pvz.: A6, P15, R4 ir t.t., bei 

rodomas užrašas "IJ" arba "ISJ" (nusakoma programos būsena). 

Pagrindinis programos langas 

Teisingai prijungus valdiklį prie transporto priemonės (užtenka maitinimo šaltinio) ir įjungus jungiklį, matomas 

pagrindinis (darbinis) ekrano vaizdas: 

 

2pav. EPKEM-2 pagrindinio lango vaizdas. 

Lango viršutiniame kairiajame kampe rodomas programos (funkcijos) pavadinimas - šiuo atveju A6 – reiškia, 

kad tai automatinis režimas ir pasirinkta 6-oji programa (iš viso yra 18 programų). Šalia programos pavadinimo 

užrašas "IJ" rodo, kad pasirinkta programa veikia (buvo gautas "Start" signalas). Analogiškai, jei bus pasirinktas 

pusiau automatinis režimas - bus rodoma "P" raidė, jei rankinis - "R" ir programos numeris. Kairiajame ekrano 

kampe rodoma viršutinio rankinio įtaiso mygtuko funkcija("Sek.F")- į kurią programą bus pervedamas valdiklis 

nuspaudus šį mygtuką. Taip pat rodomi sekančios programos parametrai "I" ir "P". 

Antroje eilutėje vaizduojami du kintamieji: I ir P. I - tai piešiamos linijos ilgis (cm), P - pauzės ilgis (cm). 

Pateiktame ekrane "I=50" ir "P=50" reiškia, kad pagal šią programą bus piešiama 50 cm ilgio linija ir  50 cm 

paliekamas tarpas. Kiekvienoje iš 18 programų šiuos dydžius vartotojas gali keisti ir šie dydžiai bus saugomi 

atmintyje ir po maitinimo įtampos dingimo.  

Trečioje eilutėje užrašas "Gr." rodo esamą transporto priemonės greitį - šiuo atveju 4,74km/h.  Ketvirtoje 

eilutėje mažesniu šriftu rodomas nuvažiuotas atstumas nuo valdiklio įjungimo ("ODO"-odometras). Eilute 

žemiau - rodomas šios programos (A6) nudažytas kelias ("S") ir bendras nuvažiuotas atstumas ("T") metrais. 
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Kadangi tai pagrindinis langas, meniu klavišų pagalba galima patekti į kitus valdiklio langus. Norint tai padaryti 

- spausti mygtuką "Pirmyn" - simbolis ( ). Tuomet yra matomas visų programų (funkcijų) sąrašas ir kiekvienos 

programos nudažyto kelio ilgis (metrais). Šis vaizdas pateiktas 3pav.. 

 

Kiti programos langai 

Visų programų nudažytų linijų atstumų langas: 

 

3pav. EPKEM-2 visų programų nudažytų linijų atstumų langas. 

Šiame lange pateikiamos visų dažymo programų nudažyti atstumai nuo praėjusio ištrynimo. Norint ištrinti 

visus nuvažiuotus atstumus (dažniausiai tai daroma darbo dienos pradžioje) - meniu klavišais nustatyti varnelę 

ties užrašu "Netrinti", spausti  ir atsiradus baltam kvadratui šalia užrašo - klavišais "Aukštyn" ar "Žemyn" 

pakeisti būseną į "Trinti" ir dar kartą spausti . Taip visi nudažyti atstumai bus išvalyti ir užrašas atsistatys į 

"Netrinti".  

Norint patekti į tolimesnį langą - meniu klavišų pagalba nustatyti varnelę ties užrašu "Pirmyn"  ir spausti .  

Sekantys du langai yra pačių brėžimo programų langai, kuriuose galima peržiūrėti ir keisti programų ir delsimo 

parametrus. Tokio lango vaizdas pateiktas 4pav.:  
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4pav. EPKEM-2 programų funkcijų konfigūravimo langai. 

Kaip matyti iš 4pav. ties kiekviena iš 18 funkcijų yra parametrai "I", "P" ir "PD", kurie reiškia brėžiamos linijos 

ilgį metrais (I), pauzės ilgį metrais (P) ir delsimo trukmę milisekundėmis (PD). Šie langai skirti konfigūruoti 

funkcijų parametrams - nustačius varnelę ties norimos funkcijos norimu parametru ir paspaudus  klavišą 

atsiranda baltas kvadratas ir tuomet yra leidžiama keisti pasirinktą dydį. Tai daroma klavišais: "Aukštyn" ir 

"Žemyn". Šie nustatyti parametrai įrašomi į atmintį, kuri neišsitrina po maitinimo įtampos dingimo, dėl to jie 

bus saugomi kol nebus ištrinti (tai daroma derinimo lange). Į derinimo langą galima patekti iš funkcijų 

konfigūravimo lango - varnele nuvedus prie užrašo "Pirmyn" ir paspaudus mygtuką  . 

Derinimo lango vaizdas pateiktas 5pav.: 

 

5pav. EPKEM-2 derinimo (kalibravimo) langas. 

Šiame derinimo lange pateikiama informacija apie konkrečią programą ir papildomi parametrai, tokie kaip 

ratuko diametras, žymimas raide "D". Ratuko diametras - tai ratuko, prie kurio tvirtinamas enkoderis 

http://www.elpro.lt/


 

 

  
  

 

  

Daugiau informacijos apie mus rasite tinklapyje www.elpro.lt 

 
 

 

                                                 - 7 - 

 

(tachometras), diametras. Keičiant šį dydį sukalibruojamas valdiklis. Paprastai daroma taip - tiksliu prietaisu 

atmatuojamas atstumas (pvz...100m), nustatomas apytikris (pamatuotas) ratuko dydis ("D") ir važiuojamas 

nustatomasis atstumas (100m). Nuvažiavus šį numatytą atstumą - prietaisas turi rodyti teisingą vertę ties 

užrašu "S"(100), jei taip nėra, pakeičiamas ratuko diametro parametras "D" ir procedūra kartojama tol, kol 

parodymai sutampa - tuomet valdiklis jau yra sukalibruotas ir galima pradėti dirbti.  

Šiame lange taip pat yra rankoje laikomo prietaiso, antrojo (viršutinio) mygtuko nustatymas, ties užrašu 

"Antr.mygt". Šioje vietoje nustatoma, kokia programa įsijungs paspaudus viršutinį mygtuką-5pav. matoma, 

kad po paspaudimo persijungs į 3 programą. Norint keisti šią programą - meniu klavišais nustatoma varnelė 

ties užrašu "17" ir spaudžiama , tuomet atsiradus baltam kvadratui - mygtukais "Aukštyn" ir "Žemyn" 

nustatomas norimos programos numeris ir vėl spaudžiama . 

Taip pat galima pasirinkti kuri dažų atidarymo sklendė (pistoletas) veiks (1-a, 2-a ar abi vienu metu), keitimo 

procedūra tokia pati kaip ir kitų parametrų keitimo. 

Norint ištrinti visų funkcijų parametrus - nustatyti varnelę ties užrašu "Netrinti", spausti  , pakeisti užrašą į 

"Trinti" ir aktyvuoti trynimą mygtuku  . 

Ekrano apačioje, patogumui matoma valdiklio programos versija("Ver."). 

Nors delsimą (inertiškumą) galima nustatyti visų funkcijų languose, tačiau esant reikalui - tai galima padaryti 

kiekvienai funkcijai atskirai - reikia paspausti abu "+" ir "-" mygtukus kartu ir atleisti, tuomet atsivers delsimo 

konfigūravimo langas, jo vaizdas pateiktas 6pav.: 

 

6pav. EPKEM-2 programos delsimo langas. 

Šiame lange galima keisti funkcijos (programos) numerį ir delsimo laiką. 
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Norint peržiūrėti bendrą (per visas programas) nudažytą atstumą - reikia vienu metu spausti ir atleisti klavišus 

"Aukštyn" ir "Žemyn" (suveikimas po mygtukų atleidimo) ir atsivėrusiame lange bus matomas bendras 

nudažytas atstumas, tokio lango vaizdas pateiktas 7pav.: 

 

7pav. EPKEM-2 programos viso nudažyto atstumo langas. 
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