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Wy³¹cznik pr¹du

PD10 (10Amp.)
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Zakres napiêæ wejœciowych pracy (Uin) :
Pr¹d  d³ugotrwa³y w stanie w³¹czenia:
Maksymalny pr¹d impulsowy:
Rezystancja w stanie w³¹czenia:
Napiêcie w³¹czenia (steruj¹ce):
Napiêcie wy³¹czenia (steruj¹ce):
Rezystancja wejœcia steruj¹cego:
Max. czêstotliwoœæ pracy:
Pobór pr¹du w stanie wy³¹czenia :
Wymiary obudowy:

10,5V do 28V
10A
50A
0,01ohm
3V do 15V
< 1V
110 kohm
1kHz
0,4 mA (dla Uin=12V)
50 x 65 x 28mm  (obudowa Z-68U)

CO TO JEST ?
PD10 jest to sterowany pr¹du, zbudowany na
tranzystorach MOSFET. Dzia³a podobnie jak przekaŸnik przy
czym do sterowania wymaga znikomo ma³ego pr¹du (<0.2mA).
Tym siê równie¿ ró¿ni od przekaŸnika ¿e nie ma elementów
mechanicznych przez co szybkoœæ pracy mo¿e byæ znacznie
wiêksza. Jest to tylko element wykonawczy mocy, dostarczaj¹cy
pr¹d do obci¹¿enia i musi wspó³pracowaæ z elementem
steruj¹cym np. sterownikiem PWM zawartym w woltomierzu
VM3. W³¹czenie pr¹du nastêpuje gdy napiêcie na wejœciu
steruj¹cym PWM jest wiêksze od 3V. Œwieci siê wówczas
informacyjna dioda LED.

wy³¹cznik

ZASTOSOWANIE:
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Regulacja mocy  mat grzewczych, podgrzewaczy, podgrzewanych manetek   lub kamizelek
ogrzewaj¹cych w motocyklach (przy wspó³pracy z woltomierzem VM3).

w/g pomys³u u¿ytkownika.

W³¹czanie / wy³¹czanie odbiorników pr¹du np. przy wspó³pracy z woltomierzem VS4 mo¿e
automatycznie od³¹czaæ  obci¹¿enia od akumulatora aby nie dopuœciæ do jego roz³adowania.
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Uproszczony schemat wy³¹cznika  PD10
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sterownik

CHARAKTERYSTYKA:

1.

PD10 zbudowano na tranzystorach MOSFET o ma³ej rezystancji

przewodzenia przez co moc tracona na ciep³o jest niewielka, np.

dla pr¹du 10A ca³kowita moc tracona wynosi ok. 1W.

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia w³¹cznika zastosowano 2

uk³ady nadzoruj¹ce jego pracê:

Kontroler napiêcia wejœciowego.

Pozwala na w³¹czenie PD10 dopiero gdy napiêcie na jego wejœciu

przekracza 10.5V.Kontroler napiêcia pracuje z histerez¹ i wy³¹cza

przep³yw pr¹du gdy napiêcie wejœciowe spadnie poni¿ej 9V. Ma to

na celu ochronê tranzystorów wykonawczych gdy¿ praca przy zbyt

niskim napiêciu mo¿e je uszkodziæ.

2. Uk³ad czasowy opóŸniaj¹cy w³¹czenie PD10 po spadku napiêcia na jego wejœciu poni¿ej 9V.
Przeciwdzia³a to pracy oscylacyjnej gdy Ÿród³o pr¹du ma zbyt du¿¹ rezystancjê.

PD10 jest odporny na odwrotne pod³¹czenie zasilania na wejœciu ale tylko wtedy gdy wyjœcie nie
jest pod³¹czone do obci¹¿enia.  W przeciwnym wypadku  mo¿e ulec uszkodzeniu.
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schemat nr.1

VM3

wy³¹cznik pr¹du PD10
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CZUJNIK TEMPERATURY

Woltomierz VM3
z regulatorem PWM  i
pomiarem temperatury

ZASILANIE
pomiar napiêcia
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POD£¥CZENIE:  wspó³praca z woltomierzem motocyklowym  VM3 :

Pod³¹czenia nale¿y dokonaæ w/g schematu nr.1
1. Rozkrêciæ obudowê (2 wkrêty)
2. Odkrêciæ p³ytkê od obudowy (2 wkrêty)
3. Przylutowaæ do wejœcia (IN)   przewody pr¹dowe zwracaj¹c uwagê na prawid³ow¹ polaryzacjê +/-.

Przewód dodatni (+)  powinien byæ pod³¹czone do jednego z bezpieczników motocykla (10A),
(lub do  bezpiecznika a ujemny do masy.

4. Na razie nie pod³¹czaæ wyjœcia (obci¹¿enia).
5. Pod³¹czyæ przewody z regulatora PWM przykrêcaj¹c je do styków niebieskiej kostki "J2"

zwracaj¹c uwagê na prawid³ow¹ polaryzacjê +/-.
6. W³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce i regulator PWM. Powinna zaœwieciæ siê dioda kontrolna na sterowniku.

Je¿eli do sterowania u¿ywamy woltomierza VM3 to zmieniaj¹c poziom mocy w VM3 powinna
równie¿ zmieniaæ siê jasnoœæ diody. Dioda nie œwieci siê œwiat³em ci¹g³ym lecz szybko miga.

7. Je¿eli wszystko dzia³a tak jak opisano powy¿ej mo¿emy pod³¹czyæ obci¹¿enie (np. kamizelkê)
lutuj¹c przewody pr¹dowe do wyjœcia (OUT) wy³¹cznika PD10 (oczywiœcie bez napiêcia na wejœciu).

8. W obudowie wykonaæ odpowiednie podciêcia na kable np.  okr¹g³ym pilnikiem.
9. Przykrêciæ p³ytkê do obudowy zwracaj¹c uwagê na w³aœciwe po³o¿enie diody LED
10. Delikatnie dokrêciæ denko obudowy.

UWAGI:
Przewodów "pr¹dowych" nie ma w komplecie. U¿ytkownik powinien je dobraæ w/g w³asnych kryteriów
(kolor, elastycznoœæ itp.) zwracaj¹c jedynie uwagê na zachowanie odpowiedniego przekroju .

Np. dla pr¹du 5A przewody  powinny miêæ przekrój minimum  0.7mm , dla 7A - 1mm a dla 10A - 1,5mm
Przewody nale¿y przylutowaæ starannie, zwracaj¹c uwagê na mo¿liwoœæ zwaræ.
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