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OZ0PC_TEMP-STYRET FAN SPEED KONTROLMODUL.   

 Herefter kaldet ”FAN SPEED CTRL.” 
 

Forsyningsspænding: 9-14VDC, tilslutning beskyttet mod forkert polaritet. 
  Eget forbrug:  max. 15mA 
  Belastning:  Max. 650mA (under 12V op til max. 750mA) 
  Fan tilslutning:  2510-3P stik, udgang ikke sikret mod overbelastning. 
    (udgang må IKKE kortsluttes) 
  Arbejdstemperatur: -20 til +60 Grader C. 
  Termoføler:  NTC 50K, 120 Graders type med ringterminal, Ø4,3mm 
  Ledningslængde, føler: 400mm 
  Indstilling med: Micro trykswitch 
 Indikator for indstilling: 3 x rød LED 
  Størrelse, L x B x H: 48 x 18 x 10mm. 
 Fastgørelse:  Vedlagt et stykke Burrebånd for nem fastgørelse til plan flade. 
 

Pris per 01.05.22: DKK 59,00 
 
Bestilling/Køb: Via mail, oz0pc@oz0pc.dk 

 
 

Produkt beskrivelse af Fan Speed Ctrl.: 

Dette lille modul er beregnet til temperaturstyring af FAN speed på enten 2 eller 3-wires typer, hvor denne 
vejledning alene gælder for en 2-wires type. 
 
Temperaturføler kan/skal monteres med en skrue direkte på et passende sted i eller på den enhed man vil 
kontrollere temperaturen af - læg gerne en lille klat varmeledende pasta imellem. 
 
NOTE: Ved belastning med mindre ned 100mA, bliver regulering lidt mindre præcis!  
 I det følgende har du vejledning til indstilling af Fan Speed Ctrl modulet. 
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Når basis indstilling er foretaget (MIN low og MAX high efter søjle A), indstilles værdi hvor FAN skal starte 
(Tu, søjle B i skema), og hvor FAN skal køre fuld speed (Td, søjle C i skema).  
Under indstilling, vises værdien via LED1 + 2 + 3 i Binær orden. 
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 Note: 

Det vil være lettest at bruge en lille 12V pære, eksempelvis 4W autopære, til at visualisere funktion på ctrl. 
Output … tilslut en sådan på den lille testledning der er vedlagt (stik m. kort stykke sort + rød ledning). 

1. OPSTART. 
1.1 Uden belastning og spænding tilsluttet, hold switch nede og tilslut 12V,  
 LED 1+2+3 blinker 10 gange, skifter så til konstant lys – slip switch! 
1.2  Tilslut belastning, enten en pære eller din FAN. 
 
2. MINIMUM og MAXIMUM basis værdi, se søjle A. 
2.1 Aktiver switch med dobbelttryk (1/2 sek. pause mellem dine dobbelttryk) til LED1 tænder permanent 
 (typisk 3 tryk), slip switch! 
 Vent 20sek., til LED1+2 lyser konstant - grænse for minimum er nu autogemt. 
2.2 Aktiver switch med enkelttryk et antal gange (lys i pære øges) til LED3 lyser konstant, slip switch! 
 Vent 20sek., til LED2+3 lyser konstant - grænse for maksimum er nu autogemt. 
   
3. Startniveau for FAN, se søjle B. 
3.1 Hold switch nede i ca. 1sek., LED1 blinker. 
3.2 Aktiver switch med enkelttryk til den/de LED blinker ud for den valgte temperatur for FAN, slip switch! 
 Vent 20sek., til LED2+3 lyser konstant - gå så til punkt 4. 
 
4. Maksimum temperaturstigning for fuld FAN speed, se søjle C. 
4.1  Hold switch nede i ca. 1sek., LED1 blinker. 
4.2  Aktiver switch med enkelttryk til den/de LED blinker ud for den valgte temperaturstigning over 
  start temperatur, slip switch! - vent 20sek., indtil LED lyser konstant. 
4.3 Aktiver nu switch med et antal dobbeltklip til lampe er slukket og LED1 lyser konstant, slip switch!
 Vent 20sek. til LED1+2 lyser konstant, indstillinger gemt – FAN Speed Ctrl., er klar til brug. 
 
FAN speed øges lineært og roligt med stigende temperatur, og reduceres tilsvarende ved faldende 
temperatur, og når temperaturen er 2-5 grader under den valgte starttemperatur (Tu), vil FAN være stoppet 
helt. 


