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FUTURE KIT
Ç§¨ÃµÑ´µèÍ»ÑêÁ¹éÓชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ 2 ระดับ โดยสามารถเลือกการ
ทำงานได้ 2 แบบ คือ สูบน้ำเข้า เพื่อกักเก็บน้ำที่ใช้ในครัวเรือนทั่วๆ ไป และแบบสูบน้ำออก ใช้ใน
บ่อบำบัดน้ำเสียต่างๆ
¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ãªˆáËÅ‡§¨‡ÒÂä¿¢¹Ò´ 12 âÇÅ·ì´Õ«Õ
- ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 50 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- ÊÒÁÒÃ¶µèÍâËÅ´ä´éÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 1 แอมป์
- ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨¨ÑºÃÐ´Ñº¹éÓä´é 2 ÃÐ´Ñº
- สามารถตั้งการทำงานของรีเลย์ให้ทำงานช่วงน้ำเต็มหรือน้ำหมดได้
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 2.61 x 1.32 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
ในกรณีที่ทำการจั๊ม JP1 ที่ตำแหน่ง F (น้ำเต็มแล้วตัด)
เมื่อไม่มีน้ำในแท้งค์ TR1, TR2 จะยังไม่ทำงาน เพราะที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวยัง
ไม่สามารถนำกระแสได้ ส่งผลให้ที่ขา C ของ TR5 ไม่มีไฟ กระแสไบอัสของ TR3 จะไหลผ่าน D5
และ R11 ลงกราวด์ ทำให้ TR3 นำกระแส ส่งเข้า TR2 ให้นำกระแส LED จึงติดพร้อมกับรีเลย์
ทำงาน ทำให้ปั๊มทำงาน
ปั๊มน้ำจะทำงานไปเรื่อยๆ เมื่อระดับน้ำไหลผ่านระดับ L จะทำให้ TR5 นำกระแส ที่ขา C ของ
TR5 จึงมีไฟสูง แต่ TR3 ยังคงทำงานอยู่ เพราะกระแสไบอัสจะไหลผ่านทาง R7 และ D3 อยู่ ดังนั้น
TR2,TR1,รีเลย์ และปั๊มน้ำยังคงทำงานอยู่
เมื่อระดับน้ำถึงระดับ H จะทำให้ TR4 นำกระแสที่ขา C ของ TR4 จะมีไฟสูง ที่ขา B ของ TR3
ซึ่งต่อกับขา C ของ TR4 มีไฟสูงด้วย ทำให้ TR3 หยุดทำงาน ส่งผลให้ TR1 หยุดทำงาน LED จึงดับ
รีเลย์จึงหยุดทำงาน ส่งผลให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานตามไปด้วย ระดับน้ำก็จะไม่เพิ่มขึ้น
เมื่อมีการใช้น้ำ ระดับน้ำในแท้งค์จะลดลงเรื่อยๆ จากระดับ H และลดลงมาจนต่ำกว่าระดับ L
ปั๊มน้ำก็จะทำงาน ซึ่งการทำงานจะเหมือนกับตอนแรกที่ไม่มีน้ำในแท้งค์
ในกรณีที่ทำการจั๊ม JP1 ที่ตำแหน่ง E (น้ำเต็มแล้วปั๊มทำงาน สูบน้ำออก)
การทำงาน จะใช้ TR1 เป็นตัวกลับเฟสการทำงาน โดยรีเลย์และ LED จะมาต่อที่ขา C ของ
TR1 แทน ดังนั้นการทำงานของรีเลย์และ LED จึงตรงกันข้ามกับแบบจั๊ม JP1 ไปทาง F
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÅÐ¡ÒÃµèÍÍØ»¡Ã³ìÀÒÂ¹Í¡áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨Ð
àÃÔèÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´ÂãËéàÃÔèÁ
¨Ò¡ä´âÍ´µÒÁ´éÇÂµÑÇµéÒ¹·Ò¹áÅÐäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ àªè¹ ä´âÍ´,
¤Ò»Ò«ÔÊàµÍÃìáººÍÔàÅç¡·ÃÍäÅµì áÅÐ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÃì à»ç¹µé¹
¡ÒÃ·´ÊÍº
àÁ×èÍ»ÃÐ¡ÍºàÊÃç¨ãËéµèÍä¿ 12 âÇÅ·ì à¢éÒ â´Â¢ÑéÇºÇ¡µèÍ·Õè +12V ¢ÑéÇÅº µèÍ·Õè ¢ÑéÇ G ตัว LED
POWER จะติด
ทำการจั๊ม JP1 ไปที่ตำแหน่ง F
1.µÍ¹áÃ¡ LED RY ¨ÐµÔ´áÅÐÃÕàÅÂì¨Ð·Ó§Ò¹ µèÍ¢ÑéÇ H ¡Ñº¢ÑéÇ COM ¶Ö§¡Ñ¹ µÍ¹¹Õé LED RY
¨Ð´ÑºáÅÐÃÕàÅÂì¨ÐËÂØ´·Ó§Ò¹àÍÒ¢ÑéÇµèÍ ¨Ø´ H ¡Ñº¨Ø´ COM ÍÍ¡ ¨Ò¡¡Ñ¹ µÍ¹¹Õé LED RY ¨ÐµÔ´ÃÕàÅÂì
¨Ð¡ÅÑºÁÒ·Ó§Ò¹ÍÕ¡¤ÃÑé§
2.ãËé«çÍµ¢ÑéÇ L ¡Ñº COM ÃÕàÅÂì¨ÐÂÑ§¤§·Ó§Ò¹ÍÂÙè ãËé«çÍµ¢ÑéÇ H ¡Ñº¢ÑéÇ COM ÍÕ¡ ¤×Í¨Ø´ COM,
L áÅÐ H µèÍ¶Ö§¡Ñ¹ËÁ´ µÍ¹¹Õé LED RY ¨Ð´ÑºáÅÐÃÕàÅÂìËÂØ´ ·Ó§Ò¹ ãËé¶Í´ÊÒÂ¢ÑéÇ H ÍÍ¡ µÍ¹¹Õé
ÃÕàÅÂì¨ÐÂÑ§äÁè·Ó§Ò¹áÅÐ LED RY ¨ÐäÁèµÔ´ ¶Í´¢ÑéÇ L ÍÍ¡¨Ò¡ COM µÍ¹¹Õé LED RY ¨ÐµÔ´
¾ÃéÍÁæ ¡ÑºÃÕàÅÂì¨Ð·Ó§Ò¹
ทำการย้ายจั๊ม JP1 ไปที่ตำแหน่ง E
1.LED RY ¨ÐดับáÅÐÃÕàÅÂì¨Ðยังไม่·Ó§Ò¹ µèÍ¢ÑéÇ H ¡Ñº¢ÑéÇ COM ¶Ö§¡Ñ¹ µÍ¹ ¹Õé LED RY ¨Ð
ติดáÅÐÃÕàÅÂì¨Ð·Ó§Ò¹ àÍÒ¢ÑéÇµèÍ ¨Ø´ H ¡Ñº¨Ø´ COM ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ µÍ¹¹Õé LED RY ¨Ð´ับและÃÕàÅÂì¨ะ
หยุด·Ó§Ò¹
2.ãËé«çÍµ¢ÑéÇ L ¡Ñº COM ÃÕàÅÂì¨ÐÂÑ§¤§ไม่·Ó§Ò¹ ãËé«çÍµ¢ÑéÇ H ¡Ñº¢ÑéÇ COM ÍÕ¡ ¤×Í¨Ø´ COM,
L áÅÐ H µèÍ¶Ö§¡Ñ¹ËÁ´ µÍ¹¹Õé LED RY ¨ÐติดáÅÐÃÕàÅÂìจะ·Ó§Ò¹ ãËé¶Í´ÊÒÂ¢ÑéÇ H ÍÍ¡ µÍ¹¹Õé
ÃÕàÅÂì¨ÐÂÑ§คง·Ó§Ò¹อยู่áÅÐ LED RY ¨ÐµÔ´ ¶Í´¢ÑéÇ L ÍÍ¡¨Ò¡ COM µÍ¹¹Õé LED RY ¨Ðดับ
¾ÃéÍÁæ ¡ÑºÃÕàÅÂì¨Ðหยุด·Ó§Ò¹
การใช้งาน
àÁ×èÍ·´ÊÍºàÊÃç¨ ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªé§Ò¹ä´éµÒÁÃÙ»·Õè 2 โดยก่อนการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องกำหนด
การทำงานของวงจรเสียก่อน ถ้าต้องการเติมน้ำเข้า เมื่อน้ำหมด ให้ทำการจั๊ม JP1 ไปที่ตำแหน่ง F
แต่ถ้าต้องการดูดน้ำออก เมื่อน้ำเต็ม ให้ทำการจั๊ม JP1 ไปที่ตำแหน่ง E
¡ÒÃµÑé§ÃÐ´Ñº H, L ÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä´éµÒÁµéÍ§¡ÒÃ â´Â¨Ø´ H ¨ÐµéÍ§ÊÙ§¡ÇèÒÃÐ´Ñº L àÊÁÍ ã¹¡ÒÃ
µÔ´µÑé§ ÊÒÂµèÍ·Õèà»ç¹¢ÑéÇ·Í§á´§ËÃ×ÍâÅËÐËØéÁµèÍ¡ÑºµÑÇ¶Ñ§ à¾ÃÒÐÍÒ¨·ÓãËéÇ§¨Ã·Ó§Ò¹¼Ô´¾ÅÒ´ä´é
Ç§¨Ã¹ÕéÊÒÁÒÃ¶µèÍâËÅ´ä´é»ÃÐÁÒ³ 1 แอมป์ ÊÓËÃÑºแหล่ง¨èÒÂä¿ àÇÅÒãªé§Ò¹¨ÃÔ§¨ÐµéÍ§ãªé
Íá´»àµÍÃì 12V. 100mA. ¢Öé¹ä» ËÃ×Í ¨ÐãªéÇ§¨Ãà¾ÒàÇÍÃì«Ñ¾¾ÅÒÂ 6-9-12V. 300mA. ÃËÑÊ 801

Ç§¨ÃµÑ´µ‡Í»ÑêÁ¹éÓ 2 แบบ 2 ÃÐ´Ñº
2 LEVEL WATER PUMP CONTROL
CODE 448
This water pump cutting circuit Is a 2-level automatic water level control circuit which can
choose 2 functions: pumping water into To store general household water and pump out water
for used in various wastewater treatment ponds
Technical data
- Power supply : 12VDC.
- Electric current consumption : 50mA (max.)
- Contact load : 1A @ 220VAC
- 2 levels detect
- Can be setting the operation of relay : empty or fill the water tank.
- IC board dimension : 2.61 in x 1.32 in
Circuit performances
In case of jumping JP1 to F position (full water and cut)
When there is no water in the tank, TR1 and TR2 will still not work because the pin B of
the two transistors are still unable to carry current. As a result, the pin C of TR5 does not have a
bi-directional current of TR3 flowing through D5 and R11 into the ground, causing TR3 to
bring the current into TR2 so that the LED current is attached with the working relay.
The pump will continue to work. When the water level runs through the L-level, the TR5
will bring the current at the pin C of the TR5 so it has high power. But TR3 is still working.
Because the bias flow will flow through R7 and D3, so TR2, TR1, relay And the water pump is
still working.
When the water level reaches the H level, TR4 will bring the current at the pin C of TR4 to
have a high beam at the pin B of TR3 which is connected to the pin C of the TR4. There is a
high voltage which causes TR3 to stop working resulting in the TR1 to stop working. Therefore
stopped working As a result, the water pump stopped working as well. The water level will not
increase.
When using water The water level in the tank decreases steadily from level H and
decreases to below L level. The pump will work. Which work is the same as when there was no
water in the water tank
In the case of JP1 jumps at position E (full water, the pump runs out)
The operation will use TR1 as the reverse phase of the operation by the relay and the LED
will be connected to the pin C of TR1 instead. Therefore, the operation of the relay and LED is
opposite to the jumper type JP1 towards F position
Circuit Assembly
The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the
shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then
the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be
carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board
otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode
and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the
solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering.
In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable
damage to the IC.
Testing
Giving connected 12VDC to the circuit. LED POWER is lighted on.
Setting the jumper JP1 to “F” position:
1.At the beginning stage, LED RY and relay are working. Connecting H pole with COM
pole, LED RY will shut down and relay stop working. Taking H off from COM pole, LED RY
and relay will work again.
2.Shorting L pole with COM, relay is working. Shorting H pole to COM again. Now,
COM, L and H are connected, LED RY shuts down and relay stop working. Taking H pole off,
relay does not work and LED RY does not display. Taking L pole off from COM, now LED RY
displays while relay works.
Setting the jumper JP1 to “E” position:
1.At the beginning stage, LED RY and relay are not working. Connecting H pole with
COM pole, LED RY and relay works. Taking H off from COM pole, LED RY will shut down
and relay stop working again.
2.Shorting L pole with COM, relay is not working. Shorting H pole to COM again. Now,
COM, L and H are connected, LED RY and relay are working. Taking H pole off, relay will
work and LED RY will display. Taking L pole off from COM, now LED RY will shut down
while relay stop working.
Using
When testing the cicuit complete, it can connect for use following figure 2 before using.
The user can be set the operation of the circuit. If the user want to fill the water when the water
is empty, jumping the jumper JP1 to “F” position. But if the user want to remove the water from
the water tank, jumping the jumper JP1 to “E” position.
The H, L setting can be set as desired. The H point must always be higher than the L level.
To install a copper or metal connector, cover it for protect. This circuit can be connect the load
about 1A. For the power supply, the circuit can be use the adaptor 12V 100mA or the power
supply 6-9-12V 300mA (code FK801).

Figure 1. 2 Level Water Pump Control Circuit

How to setting Jumper JP1
JP1
F
E

JP1
F
E

Jump at “E” point
Setting for empty
the water tank
Jump at “F” point
Setting for fill
the water tank

Figure 2. Circuit Assembling
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Figure 3. Installing the Components
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NOTE:
FUTURE BOX FB03 is suitable for this kit.
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