
Терморегулатора  е изграден за базата на микроконтролер с цифров диспей . 
Може да се използва за регулиране температурата в"битов инкубатор" в 
границите от 35 о до 40 о С. Нормалното състояние на работа на 
терморегулатора е да показва текущата температура на дисплея, а релето е 
задействано до достигане на зададената температура за регулиране в границите 
35 о до 40 о С. Настройката на температурата в границите 35 о до 40 о С се 
извършва с бутон set, като се задава най-ниската допустима температура. 
Максималната температура се задава, като се натиска бутон + и се задържа, 
натиска се (set) еднократно : дисплея мигайки показва P-0. 
Натискаме бутон (+) веднъж, за да се покаже функция P-1 ( ако натиснем два 

пъти ще се покаже P-2 и т.н. За да се върнем на желаната ползваме бутон (-) ) 

Потвърждаваме функция P-1 с бутон (set) : дисплея мигайки започва да показва 
число от 0.1 до 20 градуса 
, което е температурния хистерезис (фабричната настройка е 4 градуса). Тоест 
35+4=39 градуса 

 

С бутоните (+) и (-) избираме желания температурен хистерезис през 

стъпка от 0.1 градус. Потвърждаваме избрания температурен хистерезис 

с еднократно натискане на бутон (set) и изчакване на 5 секунди. Ако се 

зададе 5 градуса нагревателя ще изключи при достигане на 40 градуса и 

ще включи когато температурата е под 35 градуса 

Функция  P-4 – калибровка - Необходимо е да имаме еталонен термометър. 
Сондата и еталонния термометър се поставят в общ обем изолиран от външни 
топлинни източници. ( стъклена колба/чаша, пълна с вода ) 
Ако еталонният термометър показва 23.5 градуса , а модула показва 23 градуса 
,следва показанията на 
модула трябва да се коригират с +0.5 градуса. 

Натиска се бутон + и се задържа, натиска се (set) еднократно : дисплея мигайки 

показва P-0. 
Натискаме бутон (+) три пъти, за да се покаже функция P-4. 
Потвърждаваме функция P-4 с бутон (set) : дисплея мигайки започва да показва 
число от диапазона -5 до 
+5 градуса (фабричната настройка е 0 градуса) 
Това е диапазона в който може да се зададе положително или отрицателно 
коригиращо число в градуси , през стъпка 0.1 градус чрез бутоните (+) и (-). 
В горният пример коригиращото число трябва да се зададе +0.5 . 
Ако еталонният термометър показва 23.5 градуса , а модула показва 24 
градуса ,следва коригиращото число трябва да се зададе -0.5. 

 

 

 Параметри: Температура на регулиране -50 о до 110 о С. Изход -реле на букса 

обозначена "к1" и "к2" "220V". Захранване на релето DC 12V/1000mA, чрез 

адаптор включен в комплекта. Изход ~220V/50Hz /10A.  

Защити – защита от обратно включване на захранването; 


