به نام خدا

نصب سنسور دما بر روی کارت کنترل های HD-C3 , HD-C1
شوارُ سٌسَر هرتَطِ  DS18B20هی تاشذ کِ یک سٌسَر دها از ًَع دیجیتال هحظَل  MAXIMهی تاشذ.
سٌسَر  DS18B20دارای سِ پایِ تِ ًام ّای  VDD , DQ , GNDهی تاشذ کِ در شکل زیر هشخض شذُ اًذ .

ایي سٌسَر تایذ در هحل هخظَص خَد تر رٍی ترد کٌترل لحین گردد .هحل ًظة سٌسَر تر رٍی ترد کٌترل ّای HD-C1 ,
 HD-C3تا ” “J7هشخض شذُ است .
محل قرار گرفتن  DS18B20بر روی برد های کنترل HD-C1 , HD-C3

در شکل زیر پیي ّای رٍی ترد هذار چاپی هشخض شذُ اًذ :

نحوه لحیم کاری :
اتتذا یک هماٍهت ً 22Ωظة سطحی ) (SMDرا در هحل  R36لحین ًواییذ .
سپس پایِ  GNDسٌسَر را تا استفادُ از سین کَتاّی تِ هحل  GNDهشخض شذُ در لسوت  J7ترد هذار چاپی ) (PCBلحین
ًواییذ .
در ایي هرحلِ پایِ  VDDسٌسَر را از طریك یک هماٍهت  4.7KΩبه پین  Powerدر محل  J7لحیم نمایید .
در نهایت پایه  DQسنسور را به پین  Dataدر محل  J7لحیم نمایید .

نکته  :تاتَجِ تِ حساسیت ترد ّای  SMDتٌْا در طَرتی کِ آشٌایی کافی در زهیٌِ لحین کاری لطعات ًظة سطحی داریذ
الذام تِ ًظة سٌسَر ًواییذ  ،در غیر ایٌظَرت هوکي است تِ ترد کٌترل آسیة ٍارد ًواییذ .

پس از آًکِ سٌسَر تر رٍی ترد کٌترل ًظة شذ  ،شوا هی تَاًیذ تٌظیوات هرتَط تِ ًوایش دها را در ًرم افسار  LedArtاًجام
دّیذ  .در طَرت ًظة طحیح دهای ًوایش دادُ شذُ تر رٍی ًوایشگر در حذٍد دهای اتاق هی تاشذ .
در طَرتی کِ ًوایشگر ّویشِ دهای طفر را ًوایش هی دّذ ً ،شاى از عذم ٍرٍد اطالعات دها ٍ ًظة اشتثاُ سٌسَر هی تاشذ .

شرکت تجارت بین الملل سیما آفرین (تٌْا ًوایٌذُ رسوی شرکت  CL-Powerدر ایراى)
تخش هماالت .
تلفي 66622888 :
فکس 66622888 :
پست الکترًٍیک simaafarin@gmail.com :
ٍب سایت http://www.simaafarin.com :

