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Sammanfattning 
För att kunna studera den marklevande nematoden ”C. elegans” utan att den dör behöver man 
hålla den kyld under 20 grader. 

Ett mikrokontrollerbaserat kylsystem har byggts. Mikrokontrollern som används är en 
PIC18F4550. En temperaturgivare är kopplad till mikrokontrollerns interna A/D omvandlare via 
en extern förstärkare för att läsa av temperaturen. Via optokopplare och relä styr 
mikrokontrollern ett peltierelement, som matas av en extern strömförsörjning. Peltierelementet 
kyler med sin kalla sida en Kylplatta som ligger emot provglaset. Den varma sidan av 
peltierelementet kyls med vattenkylning. 
Nu kan man studera ”C. elegans” i mikroskop, med hjälp av kylsystemet, utan att den dör. 
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Abstract 
In order to study the soil-dwelling nematode ”C. elegans” without killing it, it needs to be kept 
refrigerated below 20 degrees. 

A microcontroller based cooling system has been built. The microcontroller used is a 
PIC18F4550. A temperature sensor is connected to the microcontroller's internal A / D converter 
through an external amplifier to read the temperature. Through optocoupler and relay the 
microcontroller controls a peltier element which is supplied from an external power supply. The 
peltier element cools with its cold side a cooling plate that lies against the test slide. The hot side 
of the peltier element is cooled with water cooling. 

Now “C. elegans”, with the help from the cooling system, can be studied in a microscope 
without dying. 
 
Key-words 
Microcontroller, cooling system, microscope.
  



  



Förord 
Tillägnas: Knut och Sigrid. 

Detta examensarbete är den avslutande delen på min utbildning till Högskoleingenjör inom 

elektroteknik på 180 högskolepoäng. Min inriktning är elektronik, robotik och mekatronik, 

och själva examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utfördes i samarbete 

med Karolinska institutet i Flemingsberg under vårterminen 2012. 

Jag vill tacka mina handledare, både på KTH och på KI, för deras stora tålamod och starka 

stöd under den tid som jag har arbetat med examensarbetet.  

Den som läser rapporten förutsätts känna till vad ett programmeringsspråk är och vara bekant 

med några vanliga elektriska komponenter som t.ex. motstånd, kondensator och lysdiod. 

Jag vill även rikta ett tack till min familj och mina vänner för allt stöd jag har fått. 

 

  



 ii 

Sammanfattning 
 

För att kunna studera den marklevande nematoden ”C. elegans” utan att den dör behöver man 

hålla den kyld under 20 grader. 

Ett mikrokontrollerbaserat kylsystem har byggts. Mikrokontrollern som används är en 

PIC18F4550. En temperaturgivare är kopplad till mikrokontrollerns interna A/D omvandlare 

via en extern förstärkare för att läsa av temperaturen. Via optokopplare och relä styr 

mikrokontrollern ett peltierelement, som matas av en extern strömförsörjning. 

Peltierelementet kyler med sin kalla sida en Kylplatta som ligger emot provglaset. Den varma 

sidan av peltierelementet kyls med vattenkylning. 

Nu kan man studera ”C. elegans” i mikroskop, med hjälp av kylsystemet, utan att den dör. 
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Summery 
 

In order to study the soil-dwelling nematode ”C. elegans” without killing it, it needs to be 

kept refrigerated below 20 degrees. 

A microcontroller based cooling system has been built. The microcontroller used is a 

PIC18F4550. A temperature sensor is connected to the microcontroller's internal A / D 

converter through an external amplifier to read the temperature. Through optocoupler and 

relay the microcontroller controls a peltier element which is supplied from an external power 

supply. The peltier element cools with its cold side a cooling plate that lies against the test 

slide. The hot side of the peltier element is cooled with water cooling. 

Now “C. elegans”, with the help from the cooling system, can be studied in a microscope 

without dying. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Karolinska Institutet vill kunna använda sig av ett mikroskop för att bl.a. studera 

modellorganismen Caenorhabditis elegans, i fortsättningen kallad ”C. elegans”. Mikroskopen 

i Karolinska institutets laboratorier är normalt optimerade att hålla en temperatur på 37 grader 

C i en inkubator, se figur 1, och själva rummet som mikroskopen befinner sig i håller en 

temperatur på 25 grader C.  

 

Figur 1. Mikroskop i inkubator, Foto Stefan Neuschütz 

1.2 Problem 

Problemet är att ”C. elegans”, se figur 2, som är en marklevande nematod, dör vid 25 grader C 

eller högre temperaturer. För att kunna använda mikroskopet behöver man hitta ett sätt att 

kyla proverna till temperaturen 20 grader C eller lägre. 

 

Figur 2. Caenorhabditis elegans, Källa: Wikimedia commons 
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1.3 Mål 

Målet för detta arbete är att konstruera och bygga en anordning som gör det möjligt att 

använda mikroskopet för att studera organismen ”C. elegans”. Av en sådan anordning krävs 

att den håller organismen kyld till 20 grader C under hela den tid som den studeras. 

 

1.4 Lösningsmetod 

Olika metoder (kylning av enbart proverna, kylning av prover och mikroskopet, eller kylning 

av proverna, mikroskopet och hela inkubatorn) kommer att utvärderas och jämföras med 

avseende på pålitlighet, kostnad, effektivitet och genomförbarhet. Befintliga lösningar som 

finns på marknaden kommer att studeras för att se hur andra har löst problemet och för att ge 

uppslag till lösningar. En fungerande prototyp skall tas fram och trimmas in för användning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Det system som byggs kommer endast vara utformat för att komma ner till 5 grader C under 

rumstemperatur. Systemet kommer inte att kommunicera med det befintliga system som för 

närvarande används för att värma inkubatorn, utan det förutsätts att systemen används separat 

och att den som slår på kylningen även stänger av värmen. 

 

 

 

1.6 Krav och önskemål 

Krav: temperaturen skall vara stabil inom +/- 0,5 grader C när önskad temperatur har uppnåtts 

Önskemål: systemet skall uppnå önskad temperatur snabbt 

Önskemål: man skall kunna ställa in önskad temperatur på ett enkelt sätt och man skall kunna 

avläsa aktuell temperatur på ett enkelt sätt.   
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2 Faktainsamling 

2.1 Informationssökning 

För att hitta en lämplig modell för prototypen som skall byggas undersöktes vilka lösningar 

som finns på marknaden för kylning av prover som används i liknande mikroskop. De 

metoder för kylning som finns att tillgå på marknaden idag är i första hand inriktade på att 

kyla enbart själva proverna, men ingen metod för att kyla själva mikroskopet har hittats. Olika 

metoder sammanställdes och utvärderades med hjälp av en viktad Pughs beslutsmatris, se 

tabell 1. Pughs beslutsmatris är en metod där man betygsätter olika alternativa 

lösningsmetoder efter deras förmåga att uppfylla uppställda krav (David G. Ullman, 1997). 

Vid dess enklaste tillämpning används en jämförelsemodell, som uppfyller alla uppställda 

krav. Därefter går man igenom varje alternativ lösning och undersöker om den är bättre (+1) 

eller sämre (-1) än jämförelsemodellen, och sedan räknar samman poängen för de olika 

alternativen. Den med flest poäng väljs ut till användning. Man kan även vikta de olika kraven 

så att vissa krav blir viktigare att uppfylla och andra blir att betrakta mer som önskemål. 

2.2 Mätning 

För att avgöra behovet av kylning mättes mikroskopet, se figur 3, upp på plats med hjälp av 

linjal, och efter sökning på tillverkarens hemsida kunde exakta specifikationer användas vad 

gäller både mått och vikt, se figur 4. Även inkubatorn (det skåp som mikroskopet står inuti för 

att hålla en stabil miljö med avseende på temperatur och luftfuktighet) mättes upp på plats 

med linjal för beräkning av luftvolymen runt mikroskopet. Provglaset mättes också med linjal. 

Mikroskopets volym är 13 liter, inkubatorns volym är 220 liter. Det som skall kylas är ett 

cellprov som ligger på en glasbit med volymen 2 milliliter. Möjliga lösningar är att 1) kyla allt 

i inkubatorn, 2) kyla mikroskopet och provet, 3) kyla endast provet.  
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Figur 3. Det aktuella mikroskopet, Olympus IX 81. Källa: www.microskopy.olympos.eu/microscopes 
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Figur 4. Olympus IX 81 ritning, Källa: www.microscopy.olympus.eu/microscopes 
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3 Genomförande 

3.1 Förstudie 
Innan själva konstruktionen påbörjas studeras vad kyla är och hur man gör för att kyla 

någonting. 

Temperaturen är ett mått på rörelseenergin hos föremålets molekyler. Termodynamikens 

första huvudsats säger: energi kan inte skapas eller förstöras, utan endast omvandlas (Yunus 

A. Cengel, 1997). 

Att kyla någonting innebär motsatsen till att värma någonting. Värme definieras som ”den 

form av energi som överförs mellan två system på grund av temperaturskillnaden” (Yunus A. 

Cengel, 1997). Termodynamikens andra huvudsats säger: värme flödar aldrig av sig själv från 

en kallare kropp till en varmare (Yunus A. Cengel, 1997). 

Termodynamikens lagar hjälper oss att inse att inget föremål av sig själv kommer att svalna 

till en lägre temperatur än den omgivande temperaturen i rummet där föremålet befinner sig. 

Termodynamikens andra lag säger inte att det är omöjligt att konstruera en maskin som får 

värme att flöda ifrån en kallare kropp till en varmare. Den säger bara att för att driva 

processen måste ett arbete utföras, dvs. maskinen måste drivas av en extern energikälla 

(Yunus A. Cengel, 1997). 

 

3.2 Konstruktion 

3.2.1 Design 

För själva kylningen valdes först en metod som liknade den befintliga metoden för 

uppvärmning vilken består i att luft värms upp med hjälp av en extern låda för att sedan 

transporteras till inkubatorn för att värma upp denna. Metoden gick ut på att en extern låda, 

där luft kyldes med hjälp av peltierelement, byggdes och därifrån leddes kall luft till 

inkubatorn, och den varma luften i inkubatorn leddes tillbaka till kylskåpet med hjälp av två 

plaströr och fläktar. Efter lyckade tester i mindre skala, testades konstruktionen i full skala 

med otillräcklig kylning som resultat. Därför ändrades designen helt. Den slutliga modellen, 

se figur 5, kyler inte inkubatorn eller mikroskopet, utan endast själva provet och liknar 

därmed de modeller som redan finns på marknaden. 
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Figur 5. Prototyp kylsystem, Foto: Stefan Neuschütz 

 

3.2.2 Komponenter 

För kylningen valdes ett peltierelement och för att styra det valdes en mikrokontroller. För att 

kontrollera temperaturen valdes temperaturgivaren PT100. För att kunna visa temperaturens 

är-värde och ställa in börvärdet valdes en LCD display. Andra komponenter, se figur 6, som 

används är Analog/Digital-omvandlare och operationsförstärkare. En transformator för 220 

volt köps in färdig. Kretskort designades i DipTrace PCB layout som ett dubbelsidigt 

kretskort, se appendix 2, bild 7 och 8 för över- och undersidan och bild 9 med komponentlista 

för komponentplacering.  
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Figur 6. Kretskort styrenhet, Foto: Stefan Neuschütz 

 Mikrokontroller – PIC18F4550 

En mikrokontroller innehåller CPU, arbetsminne och programminne och olika typer 

av I/O-enheter, t.ex.  A/D-omvandlare. För att minimera utvecklingstiden valdes en 

mikrokontroller som till viss del redan behärskades av utvecklaren, och som hade 

alla nödvändiga funktioner. 

 A/D-omvandlare – inbyggd i PIC18F4550 

Den valda mikrokontrollern har en inbyggd A/D-omvandlar som är tillräcklig för 

uppgiften varför ingen ytterligare A/D-omvandlare används. 

 OP-förstärkare – LM324N 

OP-förstärkaren väljs eftersom den inte kräver negativ matningsspänning och den 

används för att förstärka signalen ifrån PT100 och leverera den vidare till A/D-

omvandlaren. OP-förstärkaren klarar att förstärka en liten signal upp till 100dB. 

 Spänningsregulator – LM7805 

Används för att försörja styrenheten (mikrokontrollern 5 volt) och drivningen (för 

peltierelement 12 volt) med olika spänningsnivåer. 

 Peltierelement – PE-127-10-13-S 

Ett peltierelement fungerar som en värmepump som tar värme ifrån den kalla sidan 

och flyttar den till den varma sidan. Den energi som åtgår för att flytta värmen 



 9 

omvandlas också till värme. Peltierelement behöver kylas på den varma sidan för att 

inte bli överhettade. Numera används mestadels vismut-tellurid för att tillverka 

peltierelement. 

Det valda elementet valdes från början för att användas i extern kyllåda, men 

användes i den slutliga designen för att det redan var inköpt, för att inte ytterligare 

öka kostnaderna. Det uppfyller mer än väl kraven på kylning i den slutliga designen. 

 Optokopplare – OPI3151 

En optokopplare används för att skicka en signal mellan två system utan elektrisk 

förbindelse. Den kan användas som en isolator för att motverka störningar. I det 

aktuella sammanhanget används den för att skicka en signal ifrån mikrokontrollerns 

5 volts system till reläet som driver peltier elementet i ett 12 volts system. 

 Relä – RZ2 H12 

Ett relä är en mekanisk brytare som påverkas av en elektromagnet. Ett relä kan 

användas för att isolera en styrsignal från det som skall kopplas in eller ut. Reläet är 

långsammare än optokopplaren och kräver högre drivspänning, men det kan 

leverera högre spänning än vad optokopplaren klarar av. 

 PT100 – FK422 PT100 1/3 

PT-100 är en resistanstermometer. Resistans hos metaller är temperaturberoende 

och detta kan användas för att mäta temperaturer. Materialegenskaperna hos platina 

är väsentligt bättre än hos andra metaller, t.ex. är platinas temperaturberoende starkt 

linjärt vilket gör att man sällan behöver linjärisera mätsignalen (Lars Bengtsson, 

2003). Det som kännetecknar PT-100 är att dess resistans är exakt 100,0 Ohm vid 0 

grader Celsius. 

 LCD-display – GTC-16011 TSL0C 

Valdes för att den har ett lågt pris och är kompatibel med en HD44780 standard 

display vilket gjorde att färdiga drivrutiner kunde användas. 

3.2.3 Problem och lösningar 

Konstiga värden uppmättes ifrån PT100 med A/D-omvandlaren på grund av att PT100 

matades med för mycket ström, vilket löstes med en spänningsdelare. Bristande noggrannhet 

på A/D-omvandlaren avhjälptes med hjälp av en referensspänningskälla. Otillräcklig spänning 

över PT100 avhjälptes genom att sätta en Operationsförstärkare före A/D omvandlaren. För 

att kunna kontrollera peltierelementet, som använder högre spänning och avsevärt mer ström 

än vad mikrokontrollern kan leverera, används en optokopplare och ett relä mellan 

mikrokontrollern och peltierelementet.  

3.3 Programmering 
Programmeringen utfördes i Microchips utvecklingsmiljö MPLAB, och språket som användes 

var C, se Appendix 2, kod. För att komma igång med uppgiften och för att underlätta 

felsökning programmerades först LCD-displayen att visa information ifrån mikrokontrollern. 

Displayen kopplades in till mikrokontrollern med 4 databitar och 3 styrsignaler enligt 

databladet. Mottagning av insignaler från knappar programmerades för att man skulle kunna 

ställa in önskad temperatur. Tre knappar används: en för att öka temperaturen, en för att 

minska temperaturen, och en för att starta om systemet. Därefter programmerades LCD 
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displayen så att det blev möjligt att ställa in önskad temperatur och läsa av värden som 

motsvarade uppmätta temperaturer. Till slut programmerades mikrokontrollern att styra en 

signal till peltierelementet för att slå på och av detta för att åstadkomma den önskade 

temperaturen. För att få stabila värden läser microcontrollern av temperaturgivaren många 

gånger och bildar ett medelvärde innan detta värde jämförs med det önskade värdet. Om den 

önskade temperaturen är lägre än den nuvarande uppmätta temperaturen slås Peltierelementet 

på under en kort tid. Därefter, innan nästa avläsning görs, slås det av igen. Den här typen av 

reglerteknik kan sägas vara den enklaste formen av reglering och kallas tvålägesreglering eller 

till/från-reglering(Bertil Thomas, 2008). 

3.4 Test 

3.4.1 Laboratoriemiljö 

Den laboratoriemiljö som använts har varit skolans lokaler och Stefans verkstad i hemmet. En 

fysisk modell i mindre skala av inkubatorn och en extern kylanordning visade att det skulle 

vara möjligt att kyla hela inkubatorn med hjälp av endast två stycken peltierelement, och detta 

testades med framgång med en första prototyp i laboratoriemiljö, se appendix 1, tabell 2. 

Senare togs en mindre prototyp fram som enbart skulle kyla själva proverna och även den 

prototypen fungerade bra i labbmiljö, se appendix 1, tabell 3. 

3.4.2 Fullskala 

Fullskaliga tester innebär tester av en prototyp på Karolinska Institutet i den lokal där 

mikroskopet står. Den första modellen visade sig inte motsvara verkligheten och tillräcklig 

kylning kunde inte uppnås med den första prototypen. Därför bestämdes att endast proverna 

skulle kylas och en ny prototyp konstruerades. Med den nya prototypen kunde tillräcklig kyla 

uppnås, se appendix 1, tabell 3. 
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4 Resultat och analys 
Efter att systematiskt ha prövat sig fram och gjort mätningar har ett lyckat resultat uppnåtts. 

En prototyp har tagits fram som fungerar för att kyla ett prov i ett mikroskop. Man kan ställa 

in bör-värdet på prototypen och då läser den av är-värdet och styr efter det effektmatningen 

till peltierelement vilket i sin tur kyler provet.  

Följande krav har tillgodosetts: 

 Systemet håller stabilt önskad temperatur. 

 Snabb inställning av önskad temperatur (mindre än 5 minuter för att nå 5 grader 

under rumstemperatur). 

 Är- och börvärde kan avläsas från en display på kontrollenheten. 

 Temperaturen kan sänkas till 4 grader (ett önskemål som framkom under arbetets 

gång). 

För framtida utveckling skulle det kunna vara intressant att styra kylanordningen via en dator, 

och man skulle även kunna ersätta dagens värmesystem genom att utvidga kylsystemet med 

en funktion för att generera värme. 
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5 Slutsats och rekommendation 
Karolinska Institutet kan nu använda prototypen för att studera modellorganismen ”C. 

elegans” utan att den dör eftersom den kan hållas kyld till 20 grader under den tid då den 

befinner sig i mikroskopet. Alla mål (inklusive det som framkom under arbetets gång, om att 

tillfälligt sänka temperaturen ända ned till 4 grader) uppfylldes, så arbetet måste anses vara 

lyckat. Erfarenheterna i detta projekt talar för att man bygger ut systemet för att generera 

värme så att endast ett system behövs istället för ett för värmning och ett för kylning, och 

samtidigt skulle man kunna förse systemet med möjlighet till kommunikation och styrning 

ifrån en dator. 
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Appendix 

1 Tabeller 
 
Tabell 1 

Viktad Pughs matris 

 

 
 

 

 

  



  

  

Tabell 2  

Nedkylning av luft med ett 

peltierelement i extern 

kyllåda 



  

Tabell 3 

Kylning av aluminiumkylplatta med ett peltierelement 

  



  

 

2 Kod 
Kod för mikrokontrollern pic18f4550, skriven I Microchip C och MPlab 

Koden ställer in A/D omvandlaren och vilka I/O pinnar som skall användas, 

Därefter läser den av knapparna, som uppdaterar börvärdet, och temperaturgivaren som 

uppdaterar ärvärdet. Om ärvärdet är högre än börvärdet slås peltierelementet på. 

#include <p18f4550.h> 

#include <delays.h> 

#include<stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include "HD44780.h" 

#define MENU_LENGTH     5 

#pragma config WDT = OFF 

#pragma config PLLDIV = 5 

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 

#pragma config USBDIV = 2 

#pragma config FOSC = HSPLL_HS 

#pragma config BOR = OFF 

#pragma config PBADEN = OFF 

#pragma config PWRT = ON 

#pragma config MCLRE = ON 

#pragma config XINST = OFF 

#pragma config LVP = OFF 

#pragma code 

/******************************************************************************/ 

void setup_ADCON(void) //Initierar A/D omvandlaren 

{ 

 ADCON1 = 0b00111110; // AN0 analog in & extern Vref & Right-Justified 

 ADCON0 = 0x00;// Clear to select channel 0 

 ADCON2 = 0b10101100; 

 ADCON0bits.ADON = 0x01;// Enable A/D 

} 



  

unsigned int read_AD(void) //Ta emot ett värde ifrån A/D omvandlaren 

{ 

 unsigned int ad_value; 

 ADCON0bits .GO_DONE = 1;//Start AD 

 while(ADCON0bits.GO_DONE !=0);//Vänta tills conversion complete 

 ad_value = 0; 

 ad_value = ADRESH; 

 ad_value <<=8; 

 ad_value = ad_value+ADRESL; 

 return ad_value; 

} 

int check_input(int Temp_bor_x) // Kontrollerar och avstudsar knappar 

{ 

 int current = PORTBbits.RB0; 

 static int change;  

 if (change != current) 

  { //kollar om knappens lägge är samma som förra gången .. 

  change = current; 

  if (PORTBbits.RB0 ==1) 

   { //Avstudsning... 

   Delay1KTCYx(1); 

    if (PORTBbits.RB0 ==1) 

    { 

     Delay1KTCYx(1); 

    if (PORTBbits.RB0 ==1) 

      { 

      

    Delay1KTCYx(1); 

 Temp_bor_x ++;    

 if (Temp_bor_x >40) Temp_bor_x=17; 

      } 

    } 



  

   }   

  } 

 return Temp_bor_x; 

} 

 

void main(void) 

{ 

 unsigned char Temp_bor = 20; // Bör värde .. 

 unsigned char Temp_ar = 37; //  Är värde ... 

     unsigned int GRAD_int=0; 

 unsigned char GRAD_char[4]; 

     unsigned int AD_int=0; 

 unsigned char AD_char[6]; 

 unsigned char temp_blank[] = "     "; 

 TRISB = 0b00001111; 

 PORTBbits.RB5 =1; 

 TRISC = 0x00; 

     TRISD = 0x00; 

 setup_ADCON(); 

     lcd_initialize(); 

 lcd_clear(); 

   lcd_goto(1, 7); 

 lcd_write_pgm("Current"); 

    lcd_goto(2, 7); 

 lcd_write_pgm("Wanted"); 

    while (1) 

 { 

  Delay1KTCYx(0); 

  lcd_goto(1,1); 

  lcd_write(temp_blank); 

  lcd_goto(2,1); 

  lcd_write(temp_blank); 



  

  lcd_goto(1,1); 

  AD_int = read_AD(); 

  itoa(AD_int, AD_char); 

  lcd_write(AD_char); 

  Temp_bor = check_input(Temp_bor); 

  itoa(Temp_bor, GRAD_char); 

  lcd_goto(2,1); 

  lcd_write(GRAD_char); 

  if(Temp_bor < AD_int) // Om börvärdet är lägre slå på 

peltier 

   { 

    PORTBbits.RB4 =1; 

   } 

 if(Temp_bor >= AD_int)  //Om börvärdet är högre eller lika Slå AV peltier 

   { 

    PORTBbits.RB4 =0; 

   } 

 }  

} 

  



  

3 Ritningar 

 

 

Bild 7 

Kretskort undersida 

Prototype_bottom.bmp 

  



  

 

Bild 8 

Kretskort ovansida 

Prototype_top.bmp 

  



  

 

Bild 9 

Kretskort komponentplacering 

Prototype_silk.bmp 

  



  

 

Komponentlista för styrkortet: 

Komponentlista 
   

placering 

 
      mikrokontroller pic18f4550 

 
U4 

 Display 
 

SHARP HD 44780 eller GTC-16011 J6-J8 

 OP-AMP 
 

LM324N 
  

U3 

 Spänningsregulator LM7805 
  

J5 

 Optokopplare OPI3151 
  

U1 

 Relä RZ2 H12, eller R40-11D2-12 U2 

 Resistorer 17,9k R8 

 Resistorer 10,0k R2, R3, R4, R11 

Resistorer 1,8k R9 

 Resistorer 1,5k R7 

 Resistorer 1,0k R5, R6 

 Resistorer 68 Ohm R10 

 Kondensatorer 1,0 uF 
  

C5 

 Kondensatorer 0,1 uF C6 

 Kondensatorer 22 pF C1, C2, C3, C4 

Spänningsreferens LM4040EIZ-2.5 
 

J2 

 Kristall 20MHz 
  

XT 

 Fläkt 

    

J3, J4 

 Inspänning 

   

J10 

 Peltierutgång 

   

J9 

 Programmeringsport 

  

J13 

 Tryckknappar 

   

J11, J12, J14 

 

 


