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                        DLS5821    (NEW VERSION) 

Układ DLS5821 jest cyfrowym odpowiednikiem analogowego układu 

 LM1830N firmy NATIONAL SEMICONDUCTOR. 
 

Struktura zawiera wszystkie potrzebne bloki realizujące funkcje cyfrowego sensora przewodzącej 

cieczy np. wody, wilgotnego materiału np. ziemi do kwiatów. Może pracować w opcji bez histerezy 

(dwie elektrody) lub z histerezą (trzy elektrody). Brak detekcji cieczy-wody lub wilgotnego materiału 

(aktywny stan niski) sygnalizowany jest po 15 sekundach na wyjściu OUT1 układu. Może być 

wykorzystany do sygnalizacji braku cieczy lub do blokowania grzałek. Drugie wyjście OUT2 - 

aktywny niski stan – steruje zewnętrznym układem dozowania cieczy-wody (zawór lub przekaźnik).  

UWAGA ! maksymalny prąd wyjść OUT1 i OUT2  < 20mA  

Polaryzacja zmienna zapobiega elektrolizie elektrod sondy. Czułość detektorów w zależności od 

cieczy i odległości od elektrody nadawczej ustawia się dwoma rezystorami. Po jednym na każdy 

detektor. Przykładowe wartości na rysunku poniżej. 

Opis wyprowadzeń układu: 

1.HIST--  Pin do VCC = tryb bez histerezy , Pin do GND = tryb z histerezą. 

2.S1 --     Wejście pierwszego detektora (długa elektroda).  

3.S2 --     Wejście drugiego detektora  (krótka elektroda).  

4.GND. 

5.SOUT -- Wyjście generatora do sondy nadawczej (częstotliwość   ok. 1kHz). 

6.OUT2 -- Wyjście sterowania zaworem cieczy-wody lub przekaźnikiem. 

7.OUT1 -- Wyjście sterowania sygnalizacja braku cieczy-wody lub blokadą grzałek. 

8.VCC --   Zasilanie +5V 

Układ ten stosowany jest w nowych opracowaniach piecy konwekcyjnych w wytwornicach pary. 

Może być stosowany do kontroli wody o stabilnym lustrze lub do wody w stanie wrzenia                             

o lustrze burzliwie czynnym. 

Może także być zastosowany wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba utrzymywania stałego poziomu 

cieczy-wody (boilery ciepłej wody, wytwornice pary, myjki dentystyczne i wiele innych.                           

W systemach utrzymywania stałej wilgotności gleby (hodowle kwiatów, warzyw). 

UWAGA !! 

Nie współpracuje: z olejami, wodą destylowaną, czystymi alkoholami i suchymi materiałami 

sypkimi. 



 

             



 



W przpadku pracy zbiorników wody z grzejnikami należy zastosować układy zabezpiecząjace 

zaznaczone kolorem zielonym. 

Fabrycznie progi przełączania detektorów ustawione są dla elektrod oddalonych do około 8 cm. 

Jeżeli potrzebna jest inna czułość , to należy ustawiać jak poniżej: 

 

w celu prawidłowego uruchomienia układu, w pierwszej kolejności należy ustawić czułość 

pierwszego detektora S1:  

 

1-krok - Układ ustawiamy w tryb bez histerezy. 

2-krok - Podłączamy do wyjścia OUT2 diodę LED z szeregowym rezystorem ograniczającym prąd 

              do ok. 10mA (około 380om) i łączymy z  +5V. 

3-krok - W miejsce rezystora R1 wpinamy PR 47k. 

4-krok - Załączamy zasilanie i cyklicznie zanurzając i wynurzając elektrody jednocześnie PR-kiem    

              ustawiamy próg zapalania i gaśnięcia diody LED. Mierzymy rezystancje PR-ka i wpinamy   

              w układ dwa jednakowe oporniki o zmierzonej wartości w miejsce R1 i R2.  

5-krok - Następnie przełączamy układ w tryb z histereza. Do wyjścia OUT1 podłączamy diodę  

              LED w taki sam sposób jak w OUT2. 

Próg przełączania zależy od wielkości i odleglości elektrod. 

 

Po prawidłowym ustawieniu progu detektora 1 i wlutowaniu rezystora o takiej samej rezystancji do 

wejścia detektora 2, układ powinien działać w następujący sposób: 

 

1. Wszystkie elektrody nie zanurzone OUT2 LED świeci (otwiera zawór wody) 

2. Po około 15 sekundach zapala się dioda na OUT1 (blokada grzałek) 

3. Wszystkie elektrody zanurzone (zbiornik napełniony) diody LED zgaszone. 

Grzałki odblokowane, zawór wody zamknięty. 

4. Następnie symulujemy odparowanie wody unosząc wolno czujnik wody z trzema 

elektrodami tak aby elektroda S1 znalazła się nad powierzchnią wody. 

W tym czasie układ jeszcze nie otwiera zaworu i nie blokuje grzałek, czeka aż poziom wody 

spadnie poniżej sondy S2 (odparowanie). 

Kiedy poziom spadnie poniżej S2 natychmiast otwiera zawór wody w celu dopełnienia 

zbiornika. 

Dopełnianie odbywa się do momentu osiągnięcia poziomu sondy S1. 

Jeżeli w czasie 15 sekund zbiornik nie zostanie dopełniony (ilosc wody dla histerezy), to 

układ włączy blokadę grzałek, celem uniemożliwienia dalszego gotowania i odparowania 

wody. Natomiast zawór wody będzie cały czas otwarty.  

Stan ten bedzie trwał do momentu dopełnienia zbiornika.Po dopełnieniu układ powróci 

do normalnego cyklu pracy. 

            (Przypadek zbyt niskiego ciśnienia lub braku dopływu wody). 

            Zabezpiecza to grzałki przed uszkodzeniem. 

Układ wykonany w technice C-MOS, dlatego należy zachować ostrożność przy 

eksperymentowaniu. 

Linki w temacie Liquidsensor : 

http://www.ebay.de/itm/LM1830N-Integrated-Circuit-Case-DIP14-Make-National-Semiconductor-

/162013929309?hash=item25b8c85f5d:g:eTsAAOSwHxVW8A9Q 

http://ep.com.pl/files/4201.pdf 

 
 
Best regards 

dl2mgi@online.de 
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