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Właściwości

• element załączający obciążenie: przekaźnik

• zasilanie: 230VAC

• wymiary płytki: 46×30mm

Przełączniki, w tym również te reagujące na zmiany 

oświetlenia, to temat wciąż bardzo popularny i 

praktycznie wykorzystywany przez elektroników i 

automatyków. Tym razem proponujemy wykonanie 

prostego układu przełącznika reagującego na światło, 

ale zasilanego bezpośrednio z sieci 230 V AC. 

• czujnik światła: fotorezystor

• maksymalne obciążenie: 100W

Schemat ideowy włącznika pokazano na rysunku 1, 

natomiast montażowy na rysunku 2. Elementem 

wykonawczym zasilającym obciążenie jest 

przekaźnik o obciążalności styków do 0,5A. 

Układ zasilany jest z sieci 230VAC za pośrednictwem 

zasilacza beztransformatorowego zawierającego 

rezystor R1, kondensatory C1… C3 i diody D1…D4. 

Kondensator C1 ogranicza prąd, który urządzenie 

może pobrać z sieci energetycznej, a rezystor R1 

zabezpiecza diody D1….D4 przed uszkodzeniem na 

skutek przeciążenia, które może wystąpić w chwili 

włączenia go do sieci. Mostek prostowniczy składa 

się z diod D1…D4 w układzie Graetza. Diody D3 i D4 

to diody Zenera, które jednocześnie ograniczają 

napięcie zasilania do wartości około 12V. 

Wyprostowane napięcie jest filtrowane przez 

kondensatory C2 i C3. Gdy zmaleje natężenie światła 

padającego na fotorezystor PH1, to wzrasta jego 

rezystancja. 

W konsekwencji tranzystor T1 zostaje włączony i 

przekaźnik PK1 zwiera styki dołączając do złącza 

CON2 napięcie sieci. Kondensator C4 chroni układ 

przed krótkotrwałymi zmianami oświetlenia. 

Pozwala on wyeliminować możliwość powstania 

oscylacji wtedy, gdy poziom oświetlenia jest na 

granicy zadziałania układu. Oporność fotorezystora 

w świetle dziennym wynosi kilkaset Ω, a po zmroku 

wzrasta do kilkudziesięciu kΩ. Próg zadziałania 

włącznika został ustalony na stałe, ale zawsze można 

go skorygować dobierając wartość rezystora R2. 

Opis układu
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Rys. 1 Schemat ideowy

Wykaz elementów

PK1: .......................................przekaźnik JRC27

D3, D4: .................................1,3W/12V

R1: ..........................................100Ω/1W

C1: ..........................................470nF/400V

CON1, CON2: .....................ARK2/500

R2, R3: ..................................4,7kΩ

R4: ..........................................1MΩ

Rezystory:

C3: ..........................................100nF

C2: ..........................................220uF/16V

PH1: .......................................fotorezystor 

T1: ..........................................BC516

Pozostałe:

Kondensatory:

D1, D2, D5: ..........................1N4007

C4: ..........................................100uF/16V

Półprzewodniki:

Rys. 2 Schemat montażowy

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 
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