Jednotlaèítkový èasovaè

pro plynové nebo elektrické kotle
Petr Filák
Urèitì tuto situaci mnoho uivatelù plynových nebo elektrických
kotlù zná: Programovatelný pokojový termostat vypnul, ale nám
se zdá, e je trochu chladno, a chtìli bychom si jetì chvíli pøitopit. Samozøejmì pracnì nastavený program nebo teplotu
v pokojovém termostatu se nám mìnit nechce.
Níe uvedené zapojení øeí tento
problém velice jednodue. Jedním tlaèítkem zapneme èasovaè a nastavíme potøebný èas (10 a 90 minut),
kotel sepne a po uplynutí pøedvoleného èasu automaticky vypne. Nastavený a odèítaný èas mùeme sledovat na displeji.

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obr. 1. Vekeré funkce zajiuje mikroprocesor
PIC16F84. Po pøipojení napájecího
napìtí se mikroprocesor resetuje, øí-

dicí program probíhá v základní smyèce a èeká na stisknutí tlaèítka S1 (na
displeji nesvítí ádný údaj). Po stisku
tlaèítka S1 se na displeji objeví 10,
co znamená dobu, po kterou bude
kotel sepnutý. S kadým následujícím
stiskem se k údaji na displeji pøiète
dalích 10 minut, a do devadesáti.
Desátým stisknutím se èasovaè opìt
vypne. Po nastavení èasu mikroprocesor èeká 5 sekund, zda nebude tlaèítko jetì stisknuto. Pokud ne, tranzistor T1 sepne relé, které svým
kontaktem pøeklene kontakt pokojového termostatu a kotel sepne. Nasta-

vený èas mùeme také mìnit v prùbìhu práce. Pokud se rozhodneme èasovaè vypnout pøedèasnì, staèí jen
nìkolik stiskù tlaèítka S1, po èíslu 90
se vypne.
Displej je se spoleènou anodou a
je øízen multiplexnì. Kondenzátor C5
s rezistorem R4 zajiují reset mikroprocesoru. Rezistory R2, R3 a R5 jsou
zapojeny jako pull-up, pro nastavení
úrovnì log. 1 na vstupních portech.
Proud do jednotlivých segmentù displeje je omezen rezistory R7 a R13.
Jednoduchý obvod s S1, C1 a R6 vytváøí èítací impulsy pro vstupní port
B7 procesoru. Ovládací program pro
PIC zde nebudu uvádìt, protoe mi
pøíjde zbyteènì sloité ho opisovat.
Pro zájemce bude hexový soubor ke
staení na webových stránkách redakce. Pøi programování je potøeba nastavit oscilátor na XT a vypnout
WATCHDOG i PWRTE.
Celý obvod byl navren a postaven
velmi rychle a jenom ze uplíkových
souèástek, nicménì mi celou minulou dlouhou topnou sezónu fungoval
bez problémù.
Zpùsob napájení a mechanické
uspoøádání ponechám na vaich monostech. Já jsem vyuil externí ovládací jednotky Komextherm (pro regulaci tøícestného ventilu), do které jsem
celou desku umístil, a také pouil její
napájení 12 V.

Osazení a oivení

Obr. 1. Schéma èasovaèe ke kotli

Nejdøíve osadíme drátové propojky, potom objímku pro procesor a pro
displej. Objímku pro displej podle potøeby zkrátíme. Tím docílíme i potøeb-

Obr. 2 a 3. Deska s plonými spoji èasovaèe a rozmístìní souèástek na desce
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né výky displeje. U tlaèítka S1 nastavíme vývody tak, aby výkovì pøeènívalo nad displej. Kdy jsou vechny souèástky osazeny a ve jetì
jednou pøekontrolováno, pøipojíme
napájecí napìtí 12 V. Klidový odbìr je
asi 6 mA. Stiskneme tlaèítko S1, na
displeji se objeví 10, odbìr se zvìtí
asi na 17 mA. Po pìti sekundách sepne relé a celkový odbìr bude asi
30 mA.
Upozoròuji, e pouité relé je pro
spínání ovládacího napìtí 24 V! Kdo
by chtìl spínat síové napìtí, musí
pouít jiné relé.
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Seznam souèástek
R1, R4
R2, R3
R5
R6
R7 a R13
C1
C2, C5, C6
C3, C4
C7
C8
D1
T1
IC1

2,2 kΩ
10 kΩ
18 kΩ
39 kΩ
820 Ω
10 nF
100 nF
27 pF
470 µF/25 V
470 µF/16 V
1N4007
BC639
PIC16F84 (PIC16F84A)
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IC2
RE1

7805
relé M4 - 12 V (v GM
electronic), max. 2 A,
125 V(AC)/30 V(DC)
U1
displej 14,2 mm, napø.
HD-A544D
Q1
krystal 4 MHz
Con1
svorkovnice ARK 250/2
S1
tlaèítko B1720D
objímka DIL18 (úzká) pro procesor
objímka DIL28 (iroká) pro displej,
zkrátit
Program je ke staení na stránkách
redakce www.aradio.cz.

