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Rysunek. 4 Schemat monta owy w cznika zbli eniowego

j c poziom wysoki na wej ciu S/M (Sync/

Mode) zwork  JP2 uruchamiamy tryb FAST. 

Uk ad w tym trybie najszybciej reaguje na 

zbli enie r ki i pracuje z maksymaln  cz -

stotliwo ci , jednak pobiera najwi cej pr -

du (ok. 700 mA). Wyzerowanie tego wej cia 

powoduje za czenie trybu LowPower – 

uk ad pobiera wtedy ok 10-krotnie mniejszy 

pr d kosztem wolniejszej pracy. Ten tryb 

jest zalecany do zasilania bateryjnego. Na 

rysunku 1 i rysunku 2 przedstawiono pacz-

ki impulsów próbkuj cych w trybie FAST 

i LowPower.

Schemat ideowy modu u w cznika 

zbli eniowego pokazano na rysunku 3, na-

tomiast na rysunku 4 jego schemat mon-

ta owy. P ytka jest dwustronna, elementy 

montowane s  po obu stronach p ytki. Po 

prawid owym monta u nale y do czy  za-

silanie 5 V do z cza zasilaj cego. Przy w -

czaniu zasilania uk ad wykonuje autokali-

bracj  i dlatego przez chwil  w pobli u elek-

trody czujnika nie powinno by  adnych 

przedmiotów, które mog yby zak óci  jego 

prac . Dla p ytki bazowej zaprojektowano 

czujnik jako kawa ek laminatu z symbolem 

w cznika oraz otworem na diod  LED 

sygnalizuj c  stan przeka nika. Stosuj c 

w asne pole zbli eniowe nale y uwa a , 

aby jego wymiary nie by y mniejsze (wg 

zalece  producenta) ni  6 mm×6 mm i pa-

mi ta , e z wielko ci  pola jest ci le zwi -

zana odleg o  detekcji.
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Schemat ideowy sterownika zamiesz-

czono na rysunku 1. Funkcjonalnie mo na 

go podzieli  na dwa bloki: generator i bufor 

wyj ciowy.

Generator to typowa konstrukcja z in-

werterem i przerzutnikiem Schmitta. Kon-

densator C1 ustala zakres cz stotliwo ci 

pracy, potencjometry R6, R7 i diody D1 i D2 

pozwalaj  na niezale n  regulacj  czasu dla 

poziomów wysokiego i niskiego. Dla war-

to ci elementów jak na schemacie czasy te 

stanów mo na regulowa  w przedziale ok 

0,3…4 s. Zamiast potencjometrów mo na 

zastosowa  rezystory R8, R9 i w ten sposób 

AVT
1607

Migacz z diodami LED

Prezentowane urz dzenie to 

nieskomplikowany sterownik 

sygnalizatora lub reklamy 

wietlnej z diodami LED.

ustali  sta e czasy impulsów. Wyj cie gene-

ratora jest do czone do wej  pozosta ych 

pi ciu inwerterów uk adu US1 tworz cych 

bufor wyj ciowy. Wyj cie ka dego z nich po-

Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika LED

W ofercie AVT*
AVT-1607 A
AVT-1607 B
Wykaz elementów:
R1...R5, R10...R13: 270 V (dodatkowo 9×100 V 
i 9×560 V; SMD1206)
R6, R7: 500 kV
R8, R9: opcjonalne zamiast R6, R7 – dobra  
warto ci
C1, C2: 22 mF/16 V
D1, D2: 1N4148 (SMD)
US1: 40106 (SMD)
CON1: ARK2/300
CON2: nie montowa
CON3: z cze goldpin 2×10
Opcjonalnie:
miniaturowy w cznik suwakowy, k towy
gniazdo Z-FC20
przewód p aski 20-pinowy, 20 cm
dowolna dioda LED×10 szt.
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 18978, pass: 8mia4185

• 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-1576 Migacz LED EP 7/2010
AVT-1574 Elektroniczny migacz EP 6/2010
AVT-1559 Energooszcz dny, miniaturowy migacz 

LED-owy EP 1/2010
AVT-1567 Rowerowy migacz z bia ymi LED EP 

4/2010
AVT-1495 Zakr cony migacz EP 10/2008
* 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 dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli ele-
menty 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
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Rysunek 2. Schemat monta owy 

sterownika LED

no ci od napi cia zasilaj cego nale y do-

bra  warto ci rezystorów R1…R5, R10…

R13 – od 100 V przy 3 V do 560 V przy 

15 V. Pobór pr du samego uk adu, bez do-

czonych diod LED, wynosi poni ej 1 mA 

w ca ym zakresie napi cia zasilania, co 

nawet przy zasilaniu bateryjnym zapewnia 

wiele godzin pracy. Z cze CON2 pozwa-

la na opcjonalnie zamontowanie na p ytce 

w cznika – np. miniaturowego w cznika 

suwakowego, k towego. Nale y wtedy 

przeci  cie k  na p ytce oznaczon  „X” 

biegn c  w pobli u tego z cza. Do z cza 

CON3, do ka dej pary pinów (1-2, 3-4, … 

itd.,) do czamy diody LED (anoda – pin 

nieparzysty, katoda - pin parzysty). Mo e-

my do czy  od 1 do 10 diod o dowolnym 

kolorze wiecenia. Nale y tylko pami ta , 

e dwa ostatnie wyj cia zasilane s  przez 

jeden rezystor R1 i w zwi zku z tym powi-

nien on mie  warto  mniejsz  od pozosta-

ych i powinny by  do czone dwie takie 

same diody LED.

Na rysunku 2 pokazano schemat mon-

ta owy sterownika LED. Ca o  mie ci 

si  na jednostronnej p ytce o wymiarach 

30 mm×28 mm i dzia a od razu po zmon-

towaniu.

KS

przez rezystory ograniczaj ce pr d jest do -

czone do dwóch pinów z cza wyj ciowego.

Do z cza CON1 nale y doprowadzi  

napi cie zasilaj ce 3...15 V DC. W zale -

W ofercie AVT*
AVT-1710 A AVT-1710 C
AVT-1710 B
Wykaz elementów:
R1: 1 kV
R2: 100 kV
R3, R4: 4,7 kV
PR1: 100 kV (potencjometr miniaturowy)
C1: 100 mF/16 V
C2, C3: 100 nF
U1: 4541
D1, D2: 1N4148
LED: dioda LED
T1: BC547
PK1: przeka nik RM96P12 lub podobny
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 18978, pass: 8mia4185

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

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

* 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 dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli ele-
menty 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

AVT
1710

Schemat uk adu pokazany zosta  na ry-

sunku 1 natomiast monta owy na rysunku 2. 

G ównym elementem uk adu jest scalony, 

programowany timer typu 4541. W propono-

Regulowany w cznik opó niaj cy

Nieskomplikowany uk ad, który 

doskonale sprawdzi si  wsz dzie 

tam gdzie zachodzi konieczno  

opó nienia za czenia dowolnego 

urz dzenia. Czas zw oki 

mo na regulowa  w zakresie 

od oko o 2 do 120 sekund. 

Mo e znale  zastosowanie na 

przyk ad w samochodzie, w roli 

uk adu opó niaj cego za czenie 

dowolnych odbiorników, np. po 

uruchomieniu silnika. 

Rysunek 1. Schemat ideowy w cznika opó niaj cego

Rysunek 2. Schemat monta owy 

w cznika opó niaj cego

wanym rozwi zaniu zosta  on skonÞ gurowa-

ny do pracy w roli w cznika z regulowanym 

czasem zw oki. Rezystory R1, R2, PR1 oraz 

kondensator C3 to elementy wewn trznego 

oscylatora uk adu U1, maj  one wp yw na 

d ugo  odmierzanego czasu opó nienia. Za 

pomoc  potencjometru PR1 mo na dokona  

jego kalibracji. Z wyj cia Q uk adu U1 poprzez 

rezystor R3 i dalej tranzystor T1 sterowany jest 

przeka nik za czaj cy obci enie. Dioda D2 

zabezpiecza tranzystor przed uszkodzeniem 

podczas prze czania przeka nika PK1, a dio-

da LED sygnalizuje jego zadzia anie. Monta  

uk adu jest typowy i nie powinien przysporzy  

problemów. Urz dzenie powinno by  zasilane 

napi ciem 12 V z zasilacza, baterii lub aku-

mulatora. W egzemplarzu modelowym zasto-

sowano przeka nik o dopuszczalnym pr dzie 

obci enia 8 A przy napi ciu 230 VAC. 
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