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Regulator temperatury

Uk³ad s³u¿y do utrzymywania sta³ej temperatury w
monitorowanym miejscu. Funkcja dodatkow¹ jest
wskazywanie temperatury zbyt niskiej, za wysokiej
lub prawid³owej. Rolê czujnika pomiarowego
pe³ni uk³ad scalony typu LM35. Jako element
wykonawczy zastosowano przekaŸnik –
gwarantuje to separacjê od sieci zasilaj¹cej i
mo¿liwoœæ pod³¹czenia odbiornika o du¿ym
poborze pr¹du. Od u¿ytkownika zale¿y
podczas którego z kryteriów
pomiaru nast¹pi za³¹czenie
przekaŸnika.
Rekomendacje: Urz¹dzenie
szczególnie przydatne w
systemach kontroli temperatury

W³aœciwoœci
O

• zakres regulacji temperatury: 0...150 C
• element wykonawczy: przekaŸnik
• obci¹¿alnoœæ styków przekaŸnika: 16A/230V
• trzypunktowa sygnalizacja temperatury
• mo¿liwoœæ wyboru przy jakim kryterium za³¹cza siê przekaŸnik
• zasilanie:12 VDC

Opis uk³adu
Schemat elektryczny urz¹dzenia pokazano na rys. 1. Rolê czujnika temperatury pe³ni uk³ad scalony
LM35. Napiêcie na wyprowadzeniu 2 uk³adu IC3 jest œciœle zale¿ne od temperatury jego struktury i
wynosi dok³adnie 10 mV. Dla przyk³adu: przy temperaturze wynosz¹cej 20OC napiêcie to bêdzie
wynosi³o 200 mV, a przy temperaturze 5OC – 50 mV. Napiêcie to zosta³o doprowadzone do wejœæ
dwóch wzmacniaczy operacyjnych, pracuj¹cych w typowym uk³adzie okienkowego komparatora
napiêcia. Wartoœci potencjometrów PR1, PR2 i PR3 oraz rezystorów R1, R5, R6 wyznaczaj¹ obszar
i po³o¿enie “okienka”. Je¿eli temperatura struktury uk³adu IC3, a tym samym temperatura jego
otoczenia mieœci siê w przyjêtych granicach, to na obydwóch wyjœciach wzmacniaczy operacyjnych
panuje stan wysoki. Na wyjœciu bramki IC2A panuje stan niski, który po zanegowaniu przez bramkê
IC2B powoduje w³¹czenie zielonej diody LED – D2. Je¿eli temperatura otoczenia spadnie poni¿ej
zadanego dzielnikiem R1, PR3, R5, PR1, R6, PR2 poziomu, to na wyjœciu wzmacniacza IC2B
pojawi siê stan niski powoduj¹c wy³¹czenie zielonej diody, a zapalnie ¿ó³tej diody D3. Czerwona
dioda D1 sygnalizowaæ bêdzie wzrost temperatury powy¿ej zadanego poziomu.
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Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta¿ i uruchomienie
Uk³ad zmontowano na jednostronnej p³ytce drukowanej, której schemat monta¿owy pokazano na
rys. 2. Zmontowany uk³ad zasilany napiêciem 12 VDC wymaga jedynie kalibracji dla potrzebnego
zakresu temperatury, któr¹ przeprowadzamy przy pomocy PR1, PR2 i PR3. Za poœrednictwem
jumpera JP1 mo¿emy wybraæ, przy którym kryterium temperatury ma byæ za³¹czony przekaŸnik.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Wykaz elementów
Rezystory
PR1, PR2, PR3:.......10 kW potencjometr monta¿owy
R1, R5, R6: ......................................................470 W
R2, R3, R4: ......................................................560 W
R8, R7:............................................................3,3 kW
Kondensatory
C1: ..................................................................100 nF
C2:....................... .......................................100mF/16
Pó³przewodniki
D1, D2, D3:...................LED czerwona, zielona i ¿ó³ta
D4: ................................................................1N4148
IC1: ..................................................................TL082
IC2: ....................................................................4011
IC3:...................................................................LM35
IC4:........................................................LM385/1,2 V
T1:...................................................................BC548
Inne
CON1: ...............................................................ARK3
CON2: ...............................................................ARK2
JP1:..........................................goldpin 3x2 + jumper
PK1: ..............................RM83P12V lub odpowiednik

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 8/06

www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa

Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl

Wiêcej termometrów i termostatów na stronie:
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Bezprzewodowy regulator temperatury
Urz¹dzenie mog¹ce zast¹piæ przestarza³e regulatory temperatury z
wyjœciami przekaŸnikowymi. Pomiar temperatury odbywa siê z
rozdzielczoœci¹ 0,1OC, a temperatura zadana mo¿e byæ ustawiana z
dok³adnoœci¹ 1OC w zakresie od 0 do 99OC.
Sygnalizacja trybu pracy

W³aœciwoœci
pomiar temperatury z rozdzielczoœci¹ 0,1OC
niezale¿ne nadzorowanie temperatury dla dnia oraz dla nocy.
pory dnia s¹ definiowane przez u¿ytkownika
temperatura zadana mo¿e byæ ustawiana z dok³adnoœci¹ 1OC w zakresie od 0OC do 99OC.
mo¿liwoœæ pracy rêcznej
bezprzewodowa transmisja radiowa (zasiêg ok. 50m)
sterowanie obci¹¿eniem o mocy do 3,5kW

·
·
·
·
·
·
·

Temperatura zmierzona

Aktualny czas
www.sklep.avt.pl

Dostêpne wersje:
· AVT5094 A+ - w zestawie p³ytka drukowana, zaprogramowany uk³ad i dokumentacja
· AVT5094 B+ - w zestawie p³ytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja
· AVT5094 C - zestaw zmontowany i uruchomiony

AVT950

Termostat elektroniczny

Temperatura zmierzona

Temperatura zadana
Sygnalizacja za³¹czenia przekaŸnika

W³aœciwoœci
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

W miesi¹cach zimowych, gdy wymagane jest ogrzewanie
pomieszczeñ, szczególnego znaczenia nabiera nadzorowanie
temperatury. W tej roli doskonale sprawdzaj¹ siê termostaty
elektroniczne. S¹ niezawodne i precyzyjne. Takim te¿
urz¹dzeniem jest prezentowany kit. Jako czujnik
temperatury zastosowano sensor pó³przewodnikowy.
Ustawiona temperatura jest utrzymywana z dok³adnoœci¹
wyznaczon¹ przez histerezê (okreœlon¹ przez u¿ytkownika)
za³¹czania i wy³¹czania przekaŸnika. Zastosowanie
przekaŸnika gwarantuje pe³n¹ separacjê od sieci zasilaj¹cej i
bezpieczeñstwo osoby obs³uguj¹cej termostat. Wszelkie
nastawy i pomiar temperatury prezentowane s¹ na
wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym
Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie polecane w domu;
w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych.

zakres pomiaru i regulacji temperatury –55...+99,9OC
zakres ustawiania histerezy 0...5OC
prezentacja temperatury nastawionej i zmierzonej
sterowanie do³¹czonym odbiornikiem poprzez uk³ad wykonawczy z przekaŸnikiem
obci¹¿alnoœæ styków przekaŸnika 16 A/230 V [3kV]
komunikacja z u¿ytkownikiem poprzez wyœwietlacz LCD 1x16
sygnalizacja stanu przekaŸnika: dioda LED i symbol na wyœwietlaczu
zmiana nastaw impulsatorem
p³ytka o wymiarach:104x36 mm (termostat), 34x36 mm (uk³ad wykonawczy)
zasilanie: 12 VDC

Uk³ad wykonawczy

Dostêpne wersje:
· AVT950 A+ - w zestawie p³ytka drukowana, zaprogramowany uk³ad i dokumentacja
· AVT950 B+ - w zestawie p³ytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja
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