
3S-AT-DS18B20 

DS18B20 9-bit den 12-bit e santigrat cinsinden (°C) sıcaklık ölçümleri sağlayan bir sıcaklık probudur. 
İletişimi tek kablolu bir bus protokolü aracılığıyla yapılır.
 
DS18B20 dijital sıcaklık sensörünün tek kablolu yapısı, doğrudan ışınım sensörüne bağlanan bir 
çıkışa sahiptir. Bu nedenle DS18B20 sıcaklık sensörünün kullanılması sistem yapısını daha güvenilir 
hale getirmektedir. 

Bu muhafaza DS18B20 sıcaklık probunu yağmurdan, kardan ve en önemlisi direkt güneş ışığından 
korur. Kavisli 4 plakalı özel şekli sayesinde hava geçisine izin verir, çatılardan ve diğer yüzeylerden 
çarpıp gelebilecek olası güneş ışığı geçisine izin vermeyerek sıcaklık değerinin en doğru şekilde 
ölçülmesine olanak sağlar. IEC617241 standardına göre ortam sıcaklık sensörleri bu koruyucular 
ile kullanılmalıdır. Ortam sıcaklık sensörünün kolay bir sekilde montajının yapılabilmesi için bu 
muhafaza üzerine montaj delikleri açılmıştır. 

- Sıcaklık ölçüm hassasiyeti,
- Dönüştürme Süresi,
- İletim mesafesi ve değerlerdeki kararlılık

Maxim DS18B20, özellikle güneş fotovoltaik projeleri (GES) için kullanılan dijital bir ortam Sıcaklığı 
sensörüdür.9-bit den 12-bit e santigrat cinsinden (°C) sıcaklık ölçümleri sağlayan dijital bir sıcaklık 
probu içerir. Bu sensörün iletişimi tek kablolu bir BUS protokolü aracılığıyla yapılır. DS18B20 Ortam 
sıcaklık sensörü, probunun direk güneş ışığına maruz kalmaması için kendisini doğrudan güneş 
ışığından koruyan ve havanın serbestçe geçmesine izin veren 4 plakalı UV dayanımlı plastik bir 
kalkan ile korunmaktadır. SEVEN 3S-AT-DS18B20 model ortam sıcaklık sensörü di rek SEVEN ışınım 
sensörü kutusuna bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
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DS18B20 Dijital Sıcaklık Probu:

The DS18B20 sıcaklık probu birçok açıdan diğer sıcaklık problarından ön plana çıkmaktadir. 
Bunlardan bazıları; 

UV Dayanımlı Güneş Koruma Muhafazası: 

Ortam sıcaklık sensörü, PV panellerin yer aldığı 
konumdaki havanın sıcaklığını santigrat cinsin-
den (°C) ölçen bir sensördür. Bu ölçüm yapılırken 
en doğru veriyi alabilmek için bu sensörün gölge-
de kalması yani sıcaklık probunun direkt güneş 
ışığına maruz kalmaması gereklidir. Bunu sağlaya-
bilmek için UV dayanımlı güneş korumasıyla 
birlikte gönderilmektedir.
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SEVEN, ortam sıcaklık sensörleri üretici hatalarına karşı 5 yıl garantilidir. Garanti sertifika 
ürünler ile birlikte teslim edilir. Bu sertifika yanlış kullanımdan kaynaklı oluşan arızları karşıla-
mamaktadır.

DS18B20 ortam sıcaklık sensörü ile datalogger arasındaki haberleşme, ışınım sensörü aracılı-
ğıyla yapılır. Işınım sensörü, datalogger ile doğrudan Modbus RTU protokoliyle haberleşir. 
Böylece ortam sıcaklık sensörü tarafından toplanan tüm verileri doğru bir şekilde uzak mesa-
felere aktarır. Böylece haberleşme yöntemi kablolama, maliyet ve verimlilik açısından kolay 
ve uygun bir çözüm yolu sunar. 

Ayrıca bu sensörün Modbus RTU çıkış veren başka modelleri de mevcuttur. 

IEC 61724-1 standardına göre sıcaklık 
sensörleri, en yakın PV modülünden en 
az 1 metre uzağa ve invertörlerden 
veya trafo köşklerinden çıkan egzozlar, 
asfalt veya çatı kaplama malzemeleri 
vb. gibi termal kaynaklardan etkilen-
meyecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Ortam sıcaklık sensörü, UV dayanımlı 
alt plastik plakadaki 3 delikten cıvata-
larla bir yüzeye monte edilebilir. Ortam 
sıcaklık sensörü de yine diğer SEVEN 
sensör ürünleri gibi "tak ve çalıştır" 
sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu 
nedenle sensörü çalıştırmak için, 
ortam sıcaklık sensörünü SEVEN ışınım 
sensörü kutusuna bağlanamız yeterli 
olacaktır. Sensörün kablosunun 
ucunda iki pinli konnektor vardır. 
Işınım sensörü kutusunda da iki pinli 
konnektorün olduğu yere bağlanmak-
tadır. 

Tüm sensörler teslimattan önce mutlaka test edilir. Test sertifikası, alıcı talebine göre ürün-
lerle birlikte müşterilere verilebilir.

Ortam sıcaklık sensörünün testi, kalibre edilmiş bir referans sıcaklık sensörü ile karşılaştırıl-
masıyla yapılır. Bu test sırasında, önceden belirlenmiş belirli değerler için her iki sıcaklık 
sensöründen veri alınır ve bu verilerin değerlendirilmesi ile test gerçekleşmiş olur. 
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Sensör için herhangi bir kablolamaya gerek yoktur. 2 pinli konnektör ile direkt ışınım sensörü kutusuna 
(Model#3S-IS...) yada sensör kutusuna (Model#3S-C...) bağlanır. 

Genel Bilgi 

DS18B20 Yapısı 

Sensör Tipi DS18B20 Dijital Sıcaklık Probu

-55°C  -  125°C (-67°F to +257°F)Ölçüm Aralığı 
Doğruluk

Sensör Muhafazası 

Kablo

Koruma Sınıfı

Bağlantı

Kararlılık

± 0.5 ⁰C

4 kavisli plaka

3 m or 1,5 m PUR Kablo, UV ve hava koşullarına dayanıklı

IP67

One-Wire-Bus Teknik

Çıkış 2 pinli konnektör ile ışınım sensör kutusuna bağlantı

0,1 ⁰C

Koruyucu Muhafaza UV ve hava koşullarına dayanıklı 4 kavisli plaka

DQ Dijital sinyal giris / çıkış terminali

VCC Güç giriş Terminali  

GND Toprak 
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