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Cyfrowy termostat z wyjściem mocy
Ten prosty modu³
spe³nia rolÍ
zaawansowanego
termostatu, a to dziÍki
wykorzystaniu jako
czujnika temperatury
i sterownika
nowoczesnego uk³adu
firmy Dallas - DS1821.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 150Ω/1W
R2..R5: 120Ω
R6: 2,2kΩ
Kondensatory
C1: 0,47µF/630V
C2: 100nF
C3: 220µF/16V
Półprzewodniki
T1: BC557
D1, D4: dioda Zenera C5V6
D2, D3: 1N4148
D5: dioda LED
OP1: MOC3040
TR1: TRIAK MIN 8A (np.
BTA16xx)
Różne
B1: oprawka bezpieczniko−
wa do wlutowania w PCB
CON1, CON2: ARK2
DS1821: nie wchodzi w skład
kitu

W†jednym z†poprzednich
numerÛw EP opisaliúmy programator scalonych regulatorÛw temperatury DS1821 (kit
AVT-484). W†dotychczasowej
ofercie kitÛw AVT zabrak³o
natomiast uk³adu wykonawczego, ktÛry umoøliwia³by w³¹czanie i†wy³¹czanie urz¹dzeÒ duøej
mocy, ktÛre zapewniaj¹
utrzymanie sta³ej, zaprogramowanej temperatury.
Prezentowany w†artykule
uk³ad moøna wykorzystaÊ jako regulator ograniczaj¹cy
temperaturÍ w†olejowych kot³ach grzewczych (zabezpieczenie) lub teø w†domowych
bojlerach ogrzewaj¹cych wodÍ. DoúÊ skutecznie moøe teø
zabezpieczaÊ urz¹dzenia elektroniczne przed przegrzaniem, od³¹czaj¹c je od zasilania przy wzroúcie temperatury powyøej zaprogramowanego progu gÛrnego, a za³¹czaj¹c ponownie po jej obniøeniu do zaprogramowanego
poziomu. Uk³ad DS1821
pracuje poprawnie w†zakresie temperatur -55oC..+125oC.
Opracowane przez nas
urz¹dzenie jest zasilane bezpoúrednio z†sieci 220V (bez
galwanicznej separacji!),
w†zwi¹zku z†tym mog¹ je wykonywaÊ tylko osoby maj¹ce
doúwiadczenie w†postÍpowaniu z†niebezpiecznymi napiÍciami.

Dzia³anie termostatu
Kondensator C1 wyznacza
pr¹d, jaki urz¹dzenie moøe
pobraÊ z†sieci energetycznej,
a†rezystor R1 zabezpiecza dio-

dy D1..D4 przed uszkodzeniem wskutek przetÍøenia, jakie wyst¹pi³oby w†chwili
w³¹czenia go do sieci.
Mostek prostowniczy
sk³ada siÍ z†diod D1..D4 spe³niaj¹cych rolÍ prostownika
Graetza. Diody D1 i†D4 jednoczeúnie ograniczaj¹ napiÍcie
zasilania do 5V. Wyprostowane napiÍcie filtrowane jest
przez kondensatory C2 i†C3.
Uk³ad DS1821 nie wymaga specjalnego opisu (szczegÛ³y dostÍpne s¹ w†EP12/98).
PokrÛtce tylko przypomnimy,
øe wyprowadzenia 1†i†2†to linie zasilaj¹ce, a†wyprowadzenie 3†to programowane wyjúcie termostatu. Spe³nia ono
jednoczeúnie rolÍ wejúcia programuj¹cego nastawy termostatu.
W†naszym
uk³adzie
DS1821 pracuje jako termostat, ktÛry w†zaleønoúci od
rÛønicy pomiÍdzy zaprogramowan¹ temperatur¹ i†tem-

peratur¹ otoczenia prze³¹cza wyjúcie DQ
w†stan wysoki lub niski,
w³¹czaj¹c wÛwczas tranzystor T2. Tranzystor ten zwiera do masy diodÍ optotriaka
oraz katodÍ diody LED D5.
Tranzystor T1 za³¹cza diodÍ
sygnalizacyjn¹ LED D6.
Zastosowanie optotriaka
umoøliwia za³¹czenie triaka
TR1 w†zerze napiÍcia sieci,
redukuj¹c do minimum zak³Ûcenia radiowe. W†uk³adzie zastosowano triak o†oznaczeniu
BTA16XX, ktÛry moøe za³¹czyÊ obci¹øenie (grzejnik)
o†mocy do 3200W, oczywiúcie z†przymocowanym doúÊ
pokaünym radiatorem.
Prezentowany w†artykule
termostat zastosowano zamiast uszkodzonego mechanicznego w†standardowym
grzejniku olejowym. Uk³ad
DS1821 naleøy umieúciÊ
w†bezpoúredniej stycznoúci
z†grzejnikiem, przyklejaj¹c go
np. za pomoc¹ kleju dwusk³adnikowego Poxipol.
Jak widaÊ na schemacie
elektrycznym (rys. 1), uk³ady
DS1821
wystÍpuj¹

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1261.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie CD-EP02/
2000 w katalogu PCB.
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Rys. 1.
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Rys. 2.
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w†dwÛch rodzajach
obudÛw: TO220 i†PR35.
Przy wykorzystaniu
uk³adu w†obudowie
PR35 trzeba zwrÛciÊ
uwagÍ na inn¹ kolejnoúÊ wyprowadzeÒ.
W†przypadku wiÍkszych obci¹øeÒ nie wolno montowaÊ z³¹cz
ARK, a†przewody dolutowaÊ bezpoúrednio do
p³ytki. åcieøki doprowadzaj¹ce do i†od triaka

trzeba pokryÊ dodatkowo warstw¹ cyny (miejsca nie pokryte mask¹), co zwiÍkszy ich
obci¹øalnoúÊ pr¹dow¹.
Piotr Staszewski, AVT
Uk³ady DS1821 moøna zaprogramowaÊ za pomoc¹ kitu
AVT-484 znajduj¹cego siÍ
w†ofercie AVT.
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