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I. Tổng quan 

Màn hình LDG19B là loại màn hình tinh thể lỏng có cấu trúc là một ma trận các 

điểm sáng với chức năng hiển thị các loại chữ, kí tự, số,… 

Đối với máy pha cà phê, màn hình LDG19B được sử dụng phổ biến trong các dòng 

máy trên thị trường với chức năng hiển thị nhiệt độ, thời gian pha và các thông số 

cài đặt,… 

II. Đặc tính kỹ thuật 

1. Thông số hiển thị 

 Chế độ hiển thị của LCD: STN 

 Loại hiển thị: Đèn nền vàng-xanh, chữ màu đen (Positive, Transmissive) 

 Góc quan sát: 6H 

 Phương pháp điều khiển: 1/16 duty, 1/5 bias 

2. Kích thước 
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3. Chức năng của các chân 

Vị trí Tên  Mô tả 

1 VSS 0V (GND) 

2 VDD Nguồn dương +5V 

3 V0 Nguồn cho điều chỉnh độ sáng 

4 RS 

Chọn thanh ghi 

 RS=HIGH: Data 

 RS=LOW: Command 

5 R/W 

Điều khiển đọc/ghi:  

 R/W=HIGH: Chế độ đọc 

 R/W=LOW: Chế độ ghi 

6 E 
Cho phép truyền/nhận dữ liệu 

7 DB0 Chân truyền/nhận dữ liệu 

:   

14 DB7 

15 BLA Nguồn dương cho đèn nèn 

16 BLK Nguồn âm cho đèn nền 

 

4. Điều kiện làm việc 

Thông số Kí hiệu Min Max Đơn vị 

Nguồn cung cấp VDD -0.3 7 V 

Điện áp chỉnh sáng V0 Vdd - 10 Vdd + 0.3 V 

Điện áp đầu vào Vi -0.3 Vdd + 0.3 V 

Nhiệt độ hoạt động Top -20 70 ℃ 

Nhiệt độ lưu trữ Tstg -30 80 ℃ 
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III. Phụ kiện đi kèm (Áp dụng với một số dòng máy pha cà phê) 

Để có thể kết nối với bo mạch cà phê, cần có một mạch phụ để chuyển đổi như hình 

dưới.  

Sử dụng dây cáp có sẵn trên máy hoặc cáp kết nối CBL do Tifatech cung cấp để kết 

nối giữa màn hình và bo mạch điều khiển máy pha cà phê. 

IV. Dòng máy phù hợp 

LDG19B phù hợp với nhiều dòng máy pha cà phê sử dụng loại màn hình LCD có 

hình dáng và cấu trúc tương tự .  

Ngoài ra sản phẩm cũng có thể dùng cho các bo mạch điện tử có yêu cầu về màn 

hình phù hợp với các thông số của LDG19B. 

Một số máy pha phổ biến phù hợp với sản phẩm đã được liệt kê dưới đây. 

Nhà sản xuất Model 

Expobar  G10, Markus, Roseta 

B.F.C Lira, Monza 
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TIFATECH Co., Ltd 

Địa chỉ: 14 Trần Tử Bình, huyện Hòa Vang, xã Hòa Châu, Đà Nẵng 

Email: tifatech.vn@gmail.com   

SDT:  +84(0)899.600.009 

Website: https://tifatech.vn/ 
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