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Duża popularność kitów Vellemana zachęciła nas do publikowania cyklu artykułów „Raport
EP”, w których szczegółowo opisujemy konstrukcje wybranych zestawów (na podstawie oryginal−
nych instrukcji). Przedstawiamy Czytelnikom uwagi dotyczące montażu i uruchomienia każdego
opisywanego kitu.

Wszystkie przedstawiane w „Raporcie EP” urządzenia były zmontowane i uruchomione w labora−
torium EP przez doświadczonych konstruktorów.

Inteligentny ściemniacz lampy halogenowej
kit VELLEMAN K−5002

Urz¹dzenie to jest kolejn¹
atrakcyjn¹ i†zarazem uøyteczn¹
propozycj¹ belgijskiego wytwÛrcy

kitÛw elektronicznych - firmÍ
Velleman.

Tym razem producent
proponuje zastosowaÊ,

w†miejsce typowego wy³¹cznika
oúwietlenia halogenowego,

pomys³owy pÛ³przewodnikowy
wy³¹cznik, z moøliwoúci¹

p³ynnego regulowania natÍøenia
úwiat³a.

Sterowanie wy³¹czaniem
i†úciemnianiem lampy odbywa siÍ
za pomoc¹ jednego przycisku. Ele-
mentem steruj¹cym jest specjalizo-
wany uk³ad scalony, dziÍki ktÛre-
mu nie grozi uszkodzenie øarÛwki
halogenowej, np. podczas w³¹cza-
nia, kiedy to rezystancja jej w³Ûk-
na jest najmniejsza. Jako element
wykonawczy pracuje triak.
åciemniacz ma trzy podstawo-

we funkcje sterowania oúwietle-
niem:
1. åciemnianie w†ìjedn¹ stronÍî:
✓krÛtkotrwa³e naciúniÍcie klawisza
- w³¹czenie/wy³¹czenie;

✓przytrzymanie klawisza - úciem-
nianie;

✓ powtÛrne przytrzymanie klawi-
sza - úciemnianie ürÛd³a.
2. PamiÍtanie nastawy:
✓ krÛtkie podwÛjne naciúniÍ-
cie - przywrÛcenie poprzedniej
nastawy;

✓ przytrzymanie klawisza
- úciemnianie;

✓ powtÛrne przytrzymanie
- rozjaúnianie ürÛd³a úwiat³a.

3. Funkcja identyczna jak
w†pierwszym punkcie, lecz

z†rozjaúnianiem przy powtÛrnym
przytrzymaniu klawisza.
WybÛr konkretnego sposobu

dzia³ania odbywa siÍ na etapie

montaøu uk³adu, poprzez zamon-
towanie odpowiedniej zwory na
p³ytce drukowanej.

Opis uk³adu
Schemat elektryczny úciemnia-

cza przedstawiono na rys.1. G³Ûw-
nym elementem steruj¹cym jest
specjalizowany uk³ad scalony IC1
- SLB0587. Urz¹dzenie jest zasila-
ne bezpoúrednio z†sieci energetycz-
nej, toteø moøe znajdowaÊ siÍ na
jej potencjale.
Rezystor R6, kondensator C6

i†dioda Zenera ZD1 stanowi¹ ob-
wÛd redukuj¹cy napiÍcie sieci do
wartoúci ok. 5,6V, dziÍki czemu
moøliwe jest prawid³owe zasilanie
IC1. Kondensatory C2 i†C4 filtruj¹
napiÍcie zasilaj¹ce uk³ad. Wszyst-
kie funkcje omÛwione wczeúniej s¹
realizowane za pomoc¹ w³¹cznika
SW, ktÛry w†momencie naciúniÍcia
przez uøytkownika zwiera do plu-
sa zasilania koÒcÛwkÍ 6 uk³adu
IC1.
ObwÛd z³oøony z†elementÛw R4

i†C3 stanowi zewnÍtrzny obwÛd os-
cylatora uk³adu IC1. Elementem
wykonawczym, sterowanym z†koÒ-
cÛwki 8†IC1 za poúrednictwem dio-
dy D1 jest triak TR1, ktÛry steruje
przep³ywem pr¹du przez øarÛwkÍ,
a wiÍc umoøliwia regulacjÍ natÍ-
øenie úwiat³a. D³awik L1 wraz
z†kondensatorem C5 w†znacznym
stopniu obniøaj¹ poziom zak³ÛceÒ
wytwarzanych podczas prze³¹cza-
nia.

Montaø i†uruchomienie
Ze wzglÍdu na to, øe ca³e urz¹-

dzenie moøe znajdowaÊ siÍ na po-
tencjale sieci, montaø naleøy prze-
prowadziÊ szczegÛlnie starannie,
pamiÍtaj¹c o†zachowaniu podstawo-
wych úrodkÛw ostroønoúci podczas
uruchamiania.
NiektÛre ze úcieøek na powierz-

chni p³ytki drukowanej nie zosta³yRys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 33Ω
R2: 120kΩ
R3: 470kΩ
R4: 330kΩ
R5: 1,5MΩ
R6: 1kΩ/2W
Kondensatory
C1: 6,8nF
C2, C3: 100nF
C4: 100µF/25V
C5,C6: 100nF/400V
Półprzewodniki
IC1: SLB0587
TR1: TO609MJ lub podobny
D1, D2: 1N4148
ZD1: C5V6
Różne
L1: 50µH/6A
J1: ARK3 + ARK2
SW: włącznik chwilowy
podstawka DIL−8

Rys. 2.

pokryte mask¹ (lakierem), specjal-
nie po to, aby pogrubiÊ je za po-
moc¹ odcinkÛw srebrzanki.
Przed wlutowaniem triaka nale-

øy go najpierw przykrÍciÊ do ra-
diatora za pomoc¹ do³¹czonych
w†zestawie elementÛw. NastÍpnie
ca³oúÊ przykrÍcamy do p³ytki dru-
kowanej w†odpowiednich miejscach
i†przylutowujemy koÒcÛwki triaka
do pÛl na p³ytce drukowanej.
Na koÒcu naleøy wybraÊ tryb

pracy uk³adu IC1. KonfiguracjÍ do-
bieramy zgodnie z†opisem dzia³a-
nia przedstawionym wczeúniej, po-
przez odpowiednie wlutowanie
zwory: w†pozycji AB, BC lub po-
zostawienie koÒcÛwki 2 uk³adu IC1

nie do³¹czonej. Uwaga! Nie naleøy
zwieraÊ ze sob¹ punktÛw A†i†C, po-
niewaø jest to jednoznaczne ze
zwarciem zasilania uk³adu IC1.
Ca³e urz¹dzenie jest niewielkie

i†bez trudnoúci powinno zmieúciÊ siÍ
w†typowej, plastykowej puszce pod-
tynkowej. Na zewn¹trz naleøy wy-
prowadziÊ jedynie w³¹cznik SW1.
Na rys. 2 przedstawiono dwa

warianty pod³¹czenia uk³adu do in-
stalacji oúwietleniowej. W†pierw-
szym obwÛd øarÛwki do³¹czony jest
standardowo - bezpoúrednio do
uk³adu úciemniacza, a w†drugim po-
przez transformator bezpieczeÒstwa.
Na koniec waøna uwaga: pamiÍ-

tajmy, øe uk³ad raz do³¹czony do

sieci energetycznej gromadzi ener-
giÍ w†elementach pojemnoúciowych
(C5), dlatego wszelkie operacje uru-
chomieniowe lub serwisowe nale-
øy przeprowadzaÊ tylko przy od³¹-
czonym zasilaniu i†roz³adowanych
kondensatorach C5 i†C6.
SS


