
TERMOMETR 4 KANAŁOWY Z WYŚWIETLACZEM 
LCD 

Termometr  umożliwia  odczyt  jednocześnie  4  temperatur,  wyświetlane  są  one  na 
wyświetlaczu  LCD.  Zakres  odczytywanych temperatur  od -50 do +125 stopni  C.  Odświeżanie 
odczytów  następuje  co  około  sekundę  (wszystkie  temperatury  jednocześnie).  Czujnikami  są 
popularne czujniki cyfrowe DS18B20 o rozdzielczości pomiaru 0,1C. Dopuszczalna temperatura 
pracy samego sterownika od 0 do +40C. Łatwy montaż termometru za pomocą otworów pod śruby 
3mm w rogach płytki. Wyświetlacz jest podświetlany. Zasilanie napięciem 12VDC.

Podłączenie.

Sterownik  montujemy w suchym miejscu.  Każdy czujnik  temperatury jest  na  3  żyłowej 
taśmie. Z tyłu do 3 pinowych kostek podłączamy przewody czujników następująco:

1/ żyłę taśmy oznaczoną czarnym znacznikiem podłączamy do pinu „M”
2/ środkową żyłę taśmy podłączamy do pinu „S”
3/ ostatnią (skrajną) żyłę podłączamy do pinu „+5V”

W komplecie jest : termometr, 4 czujniki cyfrowe DS18B20.

W  razie  potrzeby  przewody  czujników  można  przedłużyć  do  kilkudziesięciu  metrów. 
Układając przewody należy kłaść je z dala od innych przewodów, szczególnie prądowych. W razie 
potrzeby zastosować ekranowany przewód. 

W razie nie podłączonego czujnika, uszkodzonego czy po prostu zakłócenia odczytu na 
wyświetlaczu danego kanału pojawi  się napis  „BŁĄD”.  Należy wtedy sprawdzić  połączenie lub 
wymienić czujnik. Zawsze w ostatniej kolejności należy po podłączeniu czujników podłączyć 
zasilanie 12VDC  do złącza „+ - 12V” oczywiście zwracając uwagę na polaryzację napięcia. 
Po  włączeniu  zasilania  należy  delikatnie  kręcąc  potencjometrem  PR1  ustawić  kontrast 
wyświetlacza by wyświetlane parametry były odpowiednio czytelne.





Dane techniczne:
– zasilanie 12VDC (dopuszczalne 10-14VDC)
– pobór prądu do 0,7W
– podświetlany wyświetlacz LCD 2x16 znaków
– temperatura pracy czujników -50 do +125C
– temperatura pracy sterownika 0 do +40C
– kolejne odczyty temperatur co 1 sekundę
– rozdzielczość pomiaru 0,1C
– waga około 0,09 kg

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami  
zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.
Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu  
zbierania zużytego sprzętu.
Powyższe  obowiązki  ustawowe  zostały  wprowadzone w celu  ograniczenia  ilości  odpadów powstałych  ze  zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W  
sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie  
ludzi


