
BUHAR MAKİNASI ve SAUNA KART İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Kart Üzerinde Bulunanacak Röleler: 

 Sistem aç-kapa 

 Aydınlatma aç-kapa 

 Su giriş valfi 

 Su tahliye motoru 

 Aroma pompası  

 Havalandırma 

 LED Dim için uç 0-10V tetikleme 

 Wifi modülü 

 Bluetooth 

 Müzik hoparlör girişi 

 Opsiyonel RGB Modül (isteğe bağlı) 

Sisteme start komutu verilince öncelikle bazı kontroller olduktan sonra kont aktörler devreye girecek. 

Ve bizim ısı set değeri girmemiz gerekiyor. Buhar için 55 derece sauna için 85 derece istenilen ortam 

sıcaklığıdır. Sistem istenen derecelere ulaşınca devreyi kesecek ve girdiğimiz değerin 3 derece altına 

düşünce tekrar devreye girecek. İlk olarak 2 problu Alçak-Yüksek seviye kontrolü var. Eğer kazan 

içerisinde su boş ise burada 3 numaralı röle devreye girecek ve kazan içerisine su dolmaya 

başlayacak. Dolan su problara gelip dolu bildirisini alınca kart 3 numaralı röleyi kapatıp kontaktörler 

devreye girecek, ısıtıcılar kazanı ısıtmaya başlayacak ve buhar oluşacak. Bu su seviye olayı sürekli 

kazandaki suyu istenen seviyede tutacak.  

2-5-6-7 ve isteğe göre 8. Röleler zaten aç kapa kontaklı herhangi bir kontak üzerinden geçmeye gerek 

yok. En son sistem kapat komutu verilince 2 dakika sonra su tahliye motoru devreye girecek ve 

kazandaki su boşalacak. Ve 3 dakika devrede kaldıktan sonra oda devreden çıkacak. Şöyle bir şey de 

var örneğin sistem kapat komutu verildi 2-3-4 dk. sonra Tekrar sistemi açma komutu verilirse tahliye 

motoru devreden çıkıp tekrar sistemi start komutu verilince olan düzen tekrar devam edecek. 

 

 



Yukarıdaki kart bizim ilk prototip olan ürünümüz. Üzerinde detaylı olarak nelerin ne işe yaradığı 

yazmakta. Aşağıda Raspberry pi ile yaptığımız tasarımlı görsellere de bakmanızı rica ederim. 

 

İç ortamdaki mevcut sıcaklık 

  

 

 



 

 Aydınlatma, LED aydınlatma ve Dimm ayarının olduğu görsel 

 

 

 

Raspberry Pi Tasarım Ana Ekran görseli 

 

 

 



 

Diğer bir görsel 

 

 

LED Dimm ile ilgili bir görsel 

Bizim ilk örnek kartı tasarlayan arkadaş benden kodları Pisodo kod şeklinde istemişti. Ona 

gönderdiğim senaryoyu sanırım C ile yazmıştı. Raspery pi yazılımını da windows 10 iot ile yazmıştı. 

Bizim sistemdeki sorun birden fazla bir sürü trafo denedik regüleli vs. ama sistem 5-10 dk sonra 

donuyor. Rasperry pi ekranından komut verince kartla iletişimi donuyordu tekrar kapat aç yapmamız 

gerekiyordu. İşin kötü tarafı kontaktörler devredeyden yani sistem açıkken donunca kart iç ortam 

ısısını da algılamadığı için kimse farketmese 110-120 derecelere kadar çıkıyordu saunalar için. Buhar 

makinesine tasarladığımız kartın aynısını saunalarda da kullanabiliriz. Su seviye olayını direk köprü 

atıp es geçeriz. Su tahliye rölesini ve su giriş valfi rölesini de kullanmayız. 

Ekstra bir kart tasarımına girmeye gerek yok. 

Şimdi bizim kullandığımız paneller Akuvox marka olacak. Android üzerinden ilerlemeyi düşünüyoruz. 

Kart ve panel arasındaki iletişimi sizlere bırakıyorum.  

 


