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W ofercie AVT*
AVT-1740 A AVT-1740 B
AVT-1740 C AVT-1740 UK

Wykaz elementów:

R1, R3, R14: 15 kV (SMD 0805)
R2, R7, R9, R10, R12, R13: 2,2 kV (SMD 0805)
R8: 470 kV (SMD 0805)
R11: 10 V (SMD 0805)
R4…R6: 5...50 kV potencjometr pionowy
C3, C5: 220 mF/25 V (opcjonalnie)
C1, C4, C6, C7: 100 nF (SMD 0805)
C8, C9: 10 mF (SMD 0805)
C2: 15...20 pF (SMD 0805)
C12: 100 pF (SMD 0805)
T1: IRLR9343
T2, T3: PMBT2222 (SOT-23)
US1: ATtiny24 (SO14)
US2: 78M05 (DPACK)
US3*: np. 7812 (opcjonalnie) lub zwora J*
D1: LED 3 mm
CON1...CON5: DG380/3
PROG, RST: goldpin + jumpery
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 20637, pass: 7430ukcs

• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)
AVT-1711 W cznik zbli eniowy (EP 10/2012)
AVT-1690 W cznik zbli eniowy (EP 8/2012)
AVT-1660 Podwójny w cznik dotykowy (EP 1/2012)
AVT-1531 Zbli eniowy w cznik reß eksyjny  

(EP 8/2009)
AVT-2706 Indukcyjny czujnik zbli eniowy  

(EdW 1/2004)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez elementów 

dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li w opisie 

wyra nie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli po czenie 

wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów wymie-

niony w za czniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy 

wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, e o ile nie 
zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy 
ani elementów dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz je li wyst -
puje, to niezb dne oprogramowanie mo na ci gn , klikaj c 
w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wersja ma 
za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia upewnij si , któr  
wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

Zbli eniowy w cznik o wietlenia AVT
1740

pr du mi dzy elektrodami, poniewa  pod-

czas spoczynku umieszczone s  one na tym 

samym potencjale. Nawet gdyby dosz o do 

zawilgocenia izolacji pomi dzy nimi, silnik 

pompy nie b dzie pracowa  bezustannie, 

a z przerwami, co zmniejszy ryzyko jego 

przegrzania. 

Schemat monta owy w cznika pom-

py pokazano na rysunku 2. Zmontowan  

p ytk  nale y zabezpieczy  przed wilgoci . 

Elektrody do czane s , za po rednictwem 

przewodów, do skrajnych zacisków z -

cza J2. Zaleca si  u ycie przewodu ekra-

nowanego – ekran jest do czany zacisku 

rodkowego, po czonego z mas  uk adu. 

Dobrym materia em na elektrody s  pr ciki 

graÞ towe pochodz ce z o ówka lub elektrod 

graÞ towych do spawania. Umieszczone po-

winny by  mo liwie blisko siebie, ale tak, 

by nie by o mo liwe ich zetkni cie si . Za-

mocowa  je nale y na izolatorze, wykona-

nym np. pleksiglasu.

Poniewa  US2 jest wyzwalany po-

ziomem niskim, mo na doda  te  trzeci  

elektrod , umieszczon  wy ej ni  dwie 

pozosta e. Gdyby wody nagle przybywa o 

szybciej ni  zwykle i nastawiony czas pracy 

okaza  si  by  zbyt krótki, wtedy elektroda 

wej ciowa zosta aby zwarta z mas , a pom-

pa pracowa a bez przerwy. 

Po zmontowaniu, uk ad wymaga jedy-

nie nastawienia czasu pracy pompy, który, 

przy tych warto ciach elementów, zawiera 

si  w przedziale 3-30 s. Zasilanie napi ciem 

ok. 12 V, niekoniecznie stabilizowanym. Po-

bór pr du: w stanie spoczynku ok. 15 mA, 

po za czeniu przeka nika ok. 35 mA. Ze 

wzgl du na wytrzyma o  styków i grubo  

cie ek, nie zaleca si  do czania pompy 

o poborze pr du przekraczaj cym 2 A – dla 

mocniejszych, warto zrobi  to za pomoc  

dodatkowego, odpowiednio wytrzyma ego 

przeka nika.

Micha  Kurzela, EP

Sposób dzia ania w cznika zilustrowa-

no na rysunku 1. Charakteryzuje si  ona na-

st puj cymi parametrami funkcjonalnymi:

• Zasilanie 7...18 V DC, pobór pr du same-

go uk adu to ok 10 mA.

• Obci alno  wyj cia do 3 A.

• Wspó pracuje z o wietleniem arówko-

wym i diodowym 12VDC umo liwiaj c 

p ynne za czanie i gaszenie wiat a.

• Zasi g dzia ania czujnika zbli eniowego 

wynosi ok. 4 cm dla pola 5 cm×5 cm, 

dzia a przez szk o, drewno, plastik (ma 

regulowan  czu o ).

• Automatyczne wy czenie po czasie 

5 s...15 min.

• Dodatkowe wej cie steruj ce – np. za po-

moc  styku, przycisku, napi cia.

Schemat wy cznika zamieszczono 

na rysunku 2. Funkcje stabilizatora US3* 

i zworki J* wyja niono w dalszej cz ci 

opisu. Obwód czujnika zbli eniowego two-

rz  rezystory R7 i R8 oraz kondensatory C2 

i C12. Dzia anie polega na po rednim pomia-

rze zmian pojemno ci poprzez pomiar zmian 

czasu. W pierwszym cyklu, wyprowadzenie 

Podstawow  funkcj  pe nion  

przez urz dzenie jest w cznik 

zbli eniowy, ale dodatkowo ma 

ono kilka funkcji czasowych 

i wyj cie sygna u PWM. Ca o  

tworzy mini system steruj cy 

o wietleniem.

mikrokontrolera CAP jest ustawiane i wy-

st puje na nim napi cie ok. 5 V. Nast pnie 

wyprowadzenie przechodzi w stan wysokiej 

impedancji, a za pomoc  16-bitowego timera 

jest mierzony czas roz adowania do napi cia 

ok. 0,5 V. W normalnym cyklu czas ten okre-

la g ównie sta a czasowa obwodu R8-C2. 

Gdy do wyprowadzenia C zbli ona zostanie 

np. r ka, to zwi kszy si  pojemno , a tym 

samym – sta a czasowa.

Na z czach CON1...CON3 opisane s  

nast puj ce punkty:

• „C” – wej cie czujnika zbli eniowego. 

S u y do do czenia pola dotykowego. 

Musi to by  powierzchnia z materia u 

przewodz cego, ale mo e by  pokryta 

warstw  izolacyjn . Pole powinno by  

po czone mo liwie krótkim przewo-

dem, o d ugo ci nieprzekraczaj cej kil-

Rysunek 1. Sposób dzia ania zbli eniowego w cznika o wietlenia
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ania uk adu. Zjawisko b dzie mia o miejsce 

zw aszcza przy znacznych rozmiarach pola 

dotykowego.

Potencjometrem R5 (TIME) ustawiamy 

czas trwania za czenia o wietlenia (ok. 

5 s…15 min), natomiast potencjometr R4 

(FALL) s u y do ustawienia czasu trwania 

wygaszania w zakresie od kilku sekund do 

ok. 1 min.

AS

ny oznacza funkcj  REPEAT – funkcja zeruje 

i ponownie odmierza czas za czenia; jest to 

przydatne, gdy chcemy przerwa  wygasza-

nie.

Potencjometrem R6 (SENS) ustawiamy 

czu o  w cznika zbli eniowego. Wi ksza 

czu o  podwy sza nie tylko zasi g zadzia-

ania, ale tak e podatno  na zak ócenia. 

Ustawienie zbyt wysokiej czu o ci mo e po-

wodowa  samoczynne, przypadkowe zadzia-

Rysunek 3. Schemat monta owy zbli eniowego w cznika o wietlenia

Rysunek 2. Schemat ideowy zbli eniowego w cznika o wietlenia

kunastu cm. Nie mo e by  

umieszczone obok innych 

przewodów czy pól.

• „I” –dodatkowe wej cie 

steruj ce. Mo na do niego 

do czy  przycisk lub do-

prowadzi  sygna  z czujni-

ka. Pojawienie si  impulsu 

na tym wej ciu powoduje 

tak  sam  reakcj  uk adu, 

jak impuls z czujnika zbli-

eniowego.

• „O” –wyj cie typu OC. Ak-

tywne w czasie za czenia 

o wietlenia, nieaktyw-

ne w czasie wygaszania 

i wy czenia. Mo e by  

wykorzystane w dowolny 

sposób np. do sterowania 

o wietleniem innego ro-

dzaju.

• „V” –wyj cie napi cia 5 V.

• „G” – masa zasilania.

Schemat monta owy 

w cznika pokazano na rysun-

ku 3. Z cze CON4 to wej cie 

zasilania, CON3 to wyj cie 

steruj ce. W cznik jest przy-

stosowany do zasilania napi -

ciem +12 V DC. Je li mamy 

do dyspozycji tylko ród o 

niestabilizowane, to mo emy 

zamontowa  opcjonalne kon-

densatory C3* i C5* oraz stabilizator US3*. 

Uk ad 7812 – zale nie od obci enia – mo e 

wymaga  radiatora.

Szpilki opisane LED (z cze PROG) s u  

do do czenia zewn trznej diody LED, któr  

mo na umie ci  w pobli u pola zbli enio-

wego – cykliczne krótkie migni cie b dzie 

wskazywa o w a ciwe miejsce. Szpilki opisa-

ne H/L pozwalaj  okre li  czy wej cie steru-

j ce „I” ma reagowa  na zbocze rosn ce czy 

opadaj ce (pojawienie si  napi cia czy zwar-

cie do masy). Musimy pami ta , e wej cie 

jest podci gni te rezystorem do plusa. Szpil-

ki opisane „N/R” s u  do okre lenia reakcji 

uk adu na impuls z czujnika zbli eniowego 

lub wej cia steruj cego „I”, gdy o wietlenie 

jest za czone. Brak jumpera oznacza funk-

cj  NEXT – je li o wietlenie jest za czone, 

to przechodzi do wygaszania. Jumper za o o-

REKLAMA

067-071_mini.indd   71 2013-04-30   10:24:59


