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R TILT SENSOR INDICATOR
Ç§¨Ãแสดงสภาวะการเอียง

CODE 520

Code 520 is the area tilt detection circuit, with LED display. 
This circuit can be used to check slope of the area. In addition, 
when connected to the microcontroller set. Can be applied to 
other forms of work.

Technical data
- Power supply : 3-5VDC.
- Electric current consumption : 24mA max.
- Display : LED.
- IC board dimension : 0.99 in x 1.95 in. 
How does it work
The circuit diagram is shown in Figure 1. In normal 

conditions where the sensor is not working, LED1 is lighted off. 
At that point, there will be voltage at OUT point. But if the sensor 
starts to work dus to tilting, LED1 is lighted on and there will be 
no voltage at OUT point.

Circuit assembling
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 LED 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 component.

Using
Place the circuit board in the horizontal plane to the ground, 

then 3V supply the power supply into the circuit. Connect the 
positive pole to the + point and the negative pole at point G. At 
this time, LED is off. If the sensor is tilted toward the side of the 
steel pin, LED will be on.

User can use the tilt detection sensors on either X axis or Y 
axis or at the same time for both 2 Axis.

Ç§¨Ãแสดงสภาวะการเอียงชุดนี้ เป็นวงจรตรวจจับการเอียง เมื่อ 
วงจรเอียงตัว โดยจะมี LED ในการแสดงผลการเอียง วงจรนี้มี 
ประโยชน์ในการตรวจสอบพื้นว่ามีความลาดเอียงหรือไม่ นอกจากนั้น 
ยังสามารถนำไปต่อกับชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนำไปใช้งาน 
รูปแบบอื่นได้

¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ãªéáËÅè§ è̈ÒÂä¿¢¹Ò´ 3-5 âÇÅ·ì´Õ«Õ
- ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 24 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- มี LED แสดงการเอียงของเซ็นเซอร์
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 0.99 น้ิว x 1.95 ¹ÔéÇ 
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
จากรูปที่ 1 ในสภาวะปกติที่เซ็นเซอร์ ยังไม่ต่อกัน ตัว LED1 จะยัง 

ไม่ติด ที่จุด OUT ก็จะยังมีแรงดันอยู่ แต่ในกรณีที่มีการเอียงตัว 
เซ็นเซอร์ จนต่อกัน ตัว LED1 จะติด พร้อมกับที่จุด OUT ก็จะไม่มี 
แรงดันตามไปด้วย

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³ìáÅÐ¡ÒÃµèÍÍØ»¡Ã³ìÀÒÂ¹Í¡áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹ 

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ 
à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´ÂãËéàÃÔèÁ¨Ò¡µÑÇµéÒ¹·Ò¹ 
áÅÐäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ àªè¹ แอลอีดี à»ç¹ 
µé¹ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì 
àËÅèÒ¹Õé¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ 
¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä é́ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ 
´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹ä´éáÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕãËé 
ãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§ 
´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙè 
ÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé 
·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ à¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨á¡è 
µÑÇàÃÒàÍ§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´ 
«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é 

¡Òรใช้งาน
วางแผ่นวงจรให้ระนาบกับพื้น จากนั้น¨èÒÂä¿µÃ§¢¹Ò´ 3 âÇÅ·ì 

à¢éÒÇ§¨Ã â´ÂµèÍ¢ÑéÇºÇ¡ à¢éÒ·Õè Ø̈´ + áÅÐ¢ÑéÇÅºµèÍ·Õè¨Ø´ G ตัว LED ¨Ð
ดับ ¶éÒมีการเอียงตัวเซ็นเซอร์ไปทางด้านขาเหล็ก ตัว LED จะติด 
แต่ถ้า มีการเอียงไปในทิศทางตรงกันข้าม ตัว LED จะดับ áÊ´§ÇèÒ 
Ç§¨Ã ¾ÃéÍÁãªé§Ò¹áÅéÇ 

ผู้ใช้สามารถใส่เซ็นเซอร์ได้ทั้งแกน X หรือแกน Y เพ่ือตรวจสอบ 
ตามแนวตรวจสอบที่ต้องการหรือจะใส่ทั้ง 2 แกน ก็ได้

http://www.futurekit.com

Figure 2. Circuit Assembling

NOTE:
 FUTURE BOX FB01 and FB20

are suitable for this kit.
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Figure 1.
Tilt Sensor Indicator Circuit
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Figure 3. Installing the Components
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