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Elektroniczny regulator temperatury
Zalecane przeznaczenie: regulacja temperatury w akwarium lub terrarium
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LEGENDA
US - uk³ad scalony MAA 501 lub MAA 502
T1 - Bc237 lub C2482
T2 - BC211 lub BC337 lub BD137
D1-D5 - BYP401/50
LED1 - CQYP (czerwona); LED2 - CQYP (zielona)
P - przekaŸnik na 12V, np. 5A
R4 - termistor NTC 4,7 kW przy 20’C
R1,R2,R3 - 4,7 kW
R5,R9,R10 - 1,5 kW
R6 - 470kW; R7 - 20kW, R8 - 680 W
R11 - 10kW/A (potencjometr)
C1 - 2,2 nF, C2 - 220 nF, C3 - 470 mF, C4 - 47 mF
(C1 i C2 typ MKSE, C3 i C4 elektrolityczne)
M - mostek prostowniczy (mo¿na zbudowaæ z 4 diod)

Do zasilania uk³adu mo¿na zastosowaæ dowolny tranformator o napiêciu 
wtórnym od ok. 7V AC do ok. 12V AC i mocy przynajmniej 5W. Ja z 
powodzeniem stosowa³em zwyk³y stary transformator dzwonkowy.

Moc sumaryczna grza³ek, które mo¿na pod³¹czyæ zale¿y tylko od 
zastosowanego przekaŸnika.

Dioda zielona informuje o tym, ¿e regulator jest zasilany a czerwona, ¿e jest 
w trybie ogrzewania.

Termistor nale¿y umieœciæ w szczelnej, np. plastikowej probówce dobrze 
zabezpieczonej silikonem przed dostêpem wilgoci ! Nale¿y go tak 
umocowaæ, aby nie mia³ mo¿liwoœci wynurzenia siê, gdy¿ grozi³oby to 
ci¹g³ym grzaniem !

Dla maksymalnego bezpieczeñstwa mo¿na zastosowaæ dwa regulatory 
szeregowo - gdy jeden nie wy³¹czy grzania - zrobi to drugi, nastawiony np. 
na 2 stopnie wiêcej.

Schemat termoregulatora wykona³em w oparciu o artyku³ z  “Akwarium” nr 
5/89, który jednak zawiera³ wiele b³êdów uniemo¿liwiaj¹cych jego poprawne 
dzia³anie.

Jest to proste urz¹dzenie, tanie w wykonaniu a jednoczeœnie zapewniaj¹ce 
du¿¹ dok³adnoœæ regulacji temperatury w akwarium (odchy³ki poni¿ej 1’C). 
Dobre wykonanie zapewnia d³ug¹, bezawaryjn¹ pracê.

Polecam ten uk³ad szczególnie dla  osób, które choæ trochê mia³y stycznoœæ 
z elektronik¹.
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