
LWPM Comfort Module

Instrukcja montażu z obudową

Schematy i PCB dostępne są pod adresem:
https://files.lwpm.eu/LWPMComfortModule/hardware/

Kontakt z autorem oprogramowania:
comfort@lwpm.eu

https://files.lwpm.eu/LWPMComfortModule/hardware/


Na początek lutujemy kabelki do przejściówki USB ↔ UART oraz do gniazda PIN 
1x4. Warto wzmocnić mocowanie gniazda microUSB przylutowując je solidniej do 
płytki (potrafi odpaść przy mało delikatnym wkładaniu kabla).

Następnie lutujemy wszystko do PCB:

Rys: Puste PCB. PCB może się różnić od podanego powyżej.



Rys: Rozmieszczenie komponentów na PCB

Komponenty lutujemy wg rysunku powyżej. Orientacja (pin 1) wszystkich 
elementów powinna być widoczna na powyższym obrazku. Wartości poszczególnym 
elementów mogą również nieco odbiegać od wartości podanych na rysunku. 
Polaryzacja kondensatorów tantalowych została również zaznaczona.



Kolejność montażu nie ma zasadniczo znaczenia, jednak dla wygody proponuję 
zacząć od przylutowania MCU. Rezystor R150 pełni rolę ogranicznika prądu, aby 
obniżyć napięcie na stabilizatorze i jednocześnie zmniejszyć jego temperaturę. W 
przypadku gdy napięcie akumulatora będzie zbyt niski, moduł może nie działać 
prawidłowo. Ogranicznik prądu można zupełnie pominąć lutując kawałek druta (np. 
samej nóżki od rezystora). Rezystor warto przykleić odrobiną kleju na gorąco, aby się 
nie trząsł w środku obudowy.

Następnie należy przylutować przygotowane wcześniej gniazdo 1x4 z kabelkami oraz 
przejściówkę USB. Przejściówkę lutujemy do PCB następująco:
- +5V do +5V
- GND do GND
- TXD do RX
- RXD do TX

Piny 1x4 lutujemy następująco (po kolei, od czerwonego kabla): 
- LED+
- LED-
- C2D
- C2CK



Po przylutowaniu kabelków, całość powinna wyglądać następująco:



Kolejny etapem jest przylutowanie gniazda OBD. Zalecane jest wykorzystanie 
wtyczki z gniazda na kabel, które dobrze pasuje do obudowy. Wtyczkę taką lekko 
przycinany i ułamujemy (ucinamy) kawałek PCB by się wszystko zmieściło jak 
należy w obudowę.

Następnie należy przygotować obudowę. Wycinamy w niej 2 otwory (jeden na 
gniazdo USB, drugi na PINy 1x4. Prawdę mówiąc, gniazdo z PINami możemy 
zupełnie pominąć, jeśli nie mamy zamiaru tego używać.

Montujemy obudowę:
 Wkładamy gniazdo z PINami i zalewamy 
delikatnie klejem na gorąco



Następnie wkładamy przejściówkę USB i także zalewamy klejem.

Przejściówkę zalewamy ostrożnie i powoli klejem (na raty), aby nie przegrzać 
układu. Na koniec wszystko jeszcze raz porządnie zalewamy klejem.



Następnie wklejamy wtyczkę w obudowę: smarujemy ją klejem na gorąco i 
wciskamy do obudowy:

Nakładamy trochę kleju na PCB:



Następnie nakładamy na to przykrywkę (odpowiednio przyciętą wcześniej) 
posmarowaną klejem na gorąco:

PS: Z klejem trzeba ostrożnie… jest gorący :) trzeba uważać, aby się nie sparzyć i 
aby nie przegrzać układu. Nakładamy klej kilkukrotnie w niewielkich ilościach, 
szczególnie gdy klej jest nakładany na PCB.

Moduł jest gotowy :)

W razie jakichkolwiek problemów, proszę o kontakt pod adresem e-mail: 
comfort@lwpm.eu


