
MONTA¯ I URUCHOMIENIE:
Uk³ad odbiornika nale¿y zmontowaæ kieruj¹c siê schematem monta¿owym i nadrukiem na p³ytce. Monta¿ 
rozpoczynamy od wlutowania wszystkich zworek, rezystorów, podstawek pod uk³ady scalone.
Przy lutowaniu elementów pó³przewodnikowych nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ich polaryzacjê
 Po zlutowaniu uk³adu i upewnieniu siê, ¿e wszystko jest wlutowane zgodnie ze schematem mo¿emy 
przyst¹piæ do uruchomienia. Pod³¹czamy zasilania, kontroluj¹c pobór pr¹du. Powinien on wynosiæ
ok. 15mA przy 12V i wy³¹czonym przekaŸniku. Nastêpnie uruchamiamy nadajnik. Na czas uruchamiania 
zamiast baterii nale¿y pod³¹czyæ zasilacz i zewrzeæ przycisk PK. Diodê nadawcz¹ ustawiamy w odleg³oœci 
ok. 0,5m od odbiornika. W³¹czamy odbiornik przekaŸnik musi byæ w stanie spoczynku. Delikatnie krêcimy 
potencjometrem P1, do momentu za³¹czenia przekaŸnika i zaœwiecenia diody LED. Nastêpnie 
zwiêkszamy odleg³oœæ miêdzy nadajnikiem a odbiornikiem i powtarzamy regulacjê. Sprawdzamy jeszcze 
poprawnoœæ dzia³ania nadajnika z bateri¹. W przypadku trudnoœci z uruchomieniem odbiornika nale¿y 
skontrolowaæ pracê uk³adu US1. Do nó¿ki 5 tego uk³adu pod³¹czamy miernik czêstotliwoœci zmierzona 
czêstotliwoœæ powinna byæ taka sama jak na nó¿ce 3 uk³adu NE555 w pilocie. Je¿eli potencjometrem P1 
nie uda siê ustawiæ takiej samej czêstotliwoœci jak w nadajniku, nale¿y dobraæ wartoœci elementów R11
i C6. Uk³ad odbiornika nale¿y zasilaæ z zasilacza 12V/100mA.
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Proponowane urz¹dzenie s³u¿y do zdalnego w³¹czania i 
wy³¹czania dowolnych odbiorników elektrycznych o 
mocy nie przekraczaj¹cej 250W, z odleg³oœci ok. 4 
metrów przy normalnym oœwietleniu. Zestaw sk³ada siê z 
czêœci nadawczej (pilota) i odbiorczej. Pilot i odbiornik 
zmontowane s¹ na dwóch p³ytkach. W sk³ad zestawu 
wchodzi estetyczna obudowa pilota.
NADAJNIK:
Zbudowany jest przy u¿yciu uk³adu scalonego NE555. 
Uk³ad ten pracuje jako generator fali prostok¹tnej, o 
czêstotliwoœci ok. 33kHz i szerokoœci impulsu ok. 4us. 
Sygna³ z generatora steruje tranzystorem T1, w 
kolektorze którego znajduje siê dioda nadawcza 
podczerwieni IR. Dioda ta przewodzi pr¹d impulsowy o 

wartoœci szczytowej 1,2A. Dziêki temu emitowana jest du¿a energia promieniowania podczerwonego. 
Uk³ad jest zasilany z kondensatorów C4 i C4’, ³adowanych do napiêcia baterii przez rezystor R5. Do 
zasilania pilota nale¿y zastosowaæ bateriê 12V, u¿ywan¹ w pilotach do alarmów. Wszystkie elementy 
uk³adu nale¿y montowaæ blisko p³ytki drukowanej, kontroluj¹c czy nie wystaj¹ za krawêdŸ obudowy. 
Pzycisk PK w³o¿yæ w p³ytkê, zamkn¹æ obudowê i skontrolowaæ poprawnoœæ dzia³ania. Po dokonaniu 
ewentualnej korekty, przylutowaæ go na sta³e.

US1............................NE555(ULY7855) R1.....................................220kW
T1...............................BC327,328 R2.......................................22kW
IR................................dioda nadawcza LD271 R3,R5..............................47-51W
C1...............................2,2nF MKSE R4...........................................1W
C2...............................100pF PK..........MIKROSWICZ KRÓTKI
C3...............................4,7-10uF/25V P£YTKA DRUKOWANA
C4,C4'.........................100uF/16V OBUDOWA PILOTA Z-14A

US1............................................NE567 R1,R3,R4,R13.........................10kW
US2.........................................CD4093 R2..........................................100kW
US3.........................................CD4013 R5............................................120W
T1,T3,T4,T5.......................BC547,548 R6,R7......................................6,8kW
T2.......................................BC557,558

R8,R15................................1,8-2kW
IR.........................DIODA ODBIORCZA

R9..........................................330kWDZ1.........................................5,1-5,6V
R10...........................................1MWD1,D2.......................................1N4148
R11..........................................8,2kWLED..........DIODA LED 5mm czerwona
R12...................................330-360WPK1..............................przekaŸnik 12V
R14.............................................1kWC1.........................................10uF/16V

C2,C4.....................................1uF/16V R16....................................8,2-10MW
C3,C5...........................................10nF P1...................pot. monta¿owy 10kW
C6....................................2,2nF MKSE P£YTKA DRUKOWANA
C7,C8,C10.................................100nF PODSTAWKA DIL8
C9......................................100uF/16V PODSTAWKA DIL14.......2szt.

Wykaz elementów odbiornika:

Wykaz elementów nadajnika:

ODBIORNIK:
Sk³ada siê z uk³adu wejœciowego, generatora tonu z pêtl¹ PLL, uk³adu formuj¹cego, przerzutnika i stopnia 
wyjœciowego z przekaŸnikiem PK1 oraz uk³adem sygnalizacji. Stopieñ wejœciowy zbudowany jest jako 
trzystopniowy wzmacniacz tranzystorowy z g³êbokim sprzê¿eniem zwrotnym dla pr¹du sta³ego, zapewnia 
to du¿¹ niezale¿noœæ od oœwietlenia zewnêtrznego. Wzmocniony sygna³ trafia do wejœcia uk³adu 
scalonego US1. Jest nim generator tonu z pêtl¹ synchronizacji fazowej (PLL). Uk³ad ten posiada w swojej 
strukturze wewnêtrznej generator o czêstotliwoœci zale¿nej od wartoœci elementów R11, P1 oraz C5.
W momencie zgodnoœci czêstotliwoœci generatora wewnêtrznego z czêstotliwoœci¹ wejœciow¹, na wyjœciu 
uk³adu (nó¿ka nr 8) pojawia siê logiczne 0. Bramka D uk³adu US2 poprawia kszta³t zbocza potrzebnego
do prawid³owej pracy przerzutnika. Wyjœcie przerzutnika poprzez tranzystor T4 steruje przekaŸnikiem 
PK1. Dioda LED sygnalizuje moment odebrania sygna³u z pilota. Czas jej œwiecenia zale¿y od wartoœci 
elementów R16 i C18, jest to jednoczeœnie minimalny czas, po którym mo¿e nast¹piæ ponowne 
uruchomienie pilota (czas potrzebny na na³adowanie kondensatorów w nadajniku).

J-028JABEL ®
Zdalne sterowanie w³¹cz-wy³¹cz

PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl



12
3

D
5

Q
2

R
4

S
6

O
U

T
8

G
N

D
7

O
fi

l
1

L
fi

l
2

V
+

4
Schemat ideowy odbiornika

Schemat monta¿owy odbiornika

PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl


	Strona 1
	Strona 2

