
Właściwości

• zasilanie 10…18V

• obciążenie 4A (max)

• regulacja temp. załączania w zakresie ok. 10…100°C

• wymiary płytki: 45×38mm

Wentylatory są powszechnie stosowane do 

chłodzenia urządzeń elektronicznych. Mają 

zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest 

użycie radiatora o odpowiednich wymiarach. 

Zastosowanie wentylatora umożliwia znaczne 

zwiększenie wydajności oddawania ciepła do 

otoczenia. Jednak wentylator włączony na stałe 

jest rozwiązaniem nieoptymalnym, ponieważ 

temperatura chłodzonego elementu zależy zwykle 

od obciążenia.

Układ pracuje jako termostat, włączając i 

wyłączając wentylator i tym samym zapewnia 

nadzorowanemu urządzeniu stabilne warunki 

pracy. Próg załączenia ustawiany jest przez 

użytkownika i można go regulować w zakresie od 

mniej więcej 10°C do około 100°C.

 Schemat układu pokazany jest na rysunku 1. W 

układzie zastosowano wzmacniacz operacyjny U1 

typu LM358, pracujący w roli komparatora 

napięcia. Napięcie uzyskiwane z dzielnika z 

termistorem RT1 porównywane jest z napięciem 

odniesienia regulowanym potencjometrem PR1. 

W momencie kiedy pod wpływem temperatury 

oporność termistora zmaleje poniżej wartości 

powodującej powstanie na wejściu 2 wzmacniacza 

napięcia mniejszego od ustawionego na wejściu 3, 

to wyjście wzmacniacza za pośrednictwem 

tranzystora T1 włączy wentylator. Po zmniejszeniu 

się temperatury wymuszone chłodzenie wyłączy 

się.

 Moduł należy zmontować na płytce drukowanej, 

której widok płytki z ułożeniem elementów 

pokazano na rysunku 2. Cały układ zawiera 

niewielką liczbę elementów, a sam montaż jest 

typowy i nie powinien przysporzyć problemów. 

Montaż rozpoczynamy od wlutowania w płytkę 

rezystorów i innych elementów o niewielkich 

rozmiarach, a kończymy montując złącza śrubowe 

i tranzystor uprzednio przykręcony do radiatora. 

Opis układu
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Rys. 1. Schemat ideowy

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płyce drukowanej
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Wykaz elementów

R1: .............................................10kΩ

Kondensatory:

C1:.............................................100uF !

NTC:..........................................Termistor 10kΩ

PR1: ..........................................10kΩ

C2, C3: .....................................100nF

Półprzewodniki:

D1:.............................................1N5819 !

R2: .............................................1kΩ

Rezystory:

X1...X3:.....................................DG301-5.0/2 

Pozostałe:

T1: .............................................BUZ11 !

Radiator + drobne elementy montażowe

IC1:............................................LM358 ! 

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 
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. 
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serwis@avt.pl
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Aby uzyskać dostęp do obrazów w wysokiej rozdzielczości w formie linków, pobierz plik PDF.

Montaż rozpocznij od wlutowania w płytkę elementów w kolejności gabarytowo od 

najmniejszej do największej. Montując elementy oznaczone wykrzyknikiem zwróć uwagę 

na ich biegunowość. Pomocne mogą okazać się fotografie zmontowanego zestawu.
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