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Sterownik polecany jest do taśm LED oraz niektórych 

żarówek LED zasilanych napięciem 12 VDC 

nieposiadających żadnego obwodu stabilizacji prądu i 

napięcia, oraz do tradycyjnych żarówek i żarówek 

halogenowych 12 VDC. Zbliżenie dłoni do sensora 

uruchamia układ płynnie zaświecając dołą-czone do 

wyjścia układu źródło światła. Po ponownym zbliżeniu 

dłoni nastąpi jego płynne, powolne wygaszenie.

 dowolny metalowy przedmiot np. metalowy uchwyt 

• zasięg czujnika zbliżeniowego: 1,5…2 cm

• wymiary płytki: 67×27mm

 szafki

Właściwości
• elementem pełniącym funkcję czujnika może być

• zasilanie układu i dołączonego oświetlenia: 12 VDC

Schemat ideowy sterownika pokazano na rysunku 1. 

Opisywany układ włączany jest między źródło 

zasilania a odbiornik. Powinien on być zasilany 

napięciem stałym, może to być akumulator lub 

dowolny zasilacz o wydajności prądowej 

odpowiadającej dołączonemu obciążeniu. Dioda D1 

zabezpiecza układ przed dołączeniem go do napięcia 

o niewłaściwej polaryzacji. Napięcie wejściowe jest 

podawane na stabilizator IC1 typu 78L05, natomiast 

kondensatory C1-C8 zapewniają odpowiednią filtrację 

tego napięcia. Pracą układu steruje mikrokontroler IC2 

ATTINY25. Elementem wykonawczym jest tranzystor 

T1 typu STP55NF06. W roli detektora zbliżeniowego 

zastosowany zastał specjalizowany układ IC3  - 

AT42QT1011 firmy Atmel. Wyposażony jest w jedno 

pole zbliżeniowe oraz wyjście cyfrowe, na którym 

pojawia się poziom wysoki w momencie zbliżenia ręki 

do czujnika. Odległość detekcji jest regulowana za 

pomocą pojemności kondensatora C5 – powinna ona 

mieścić się w przedziale 2…50 nF. W układzie 

modelowym pojemność została tak dobrana, aby 

moduł reagował na zbliżenie z odległości 1,5…2 cm. 

Czas trwania funkcji rozjaśniania i wygaszania trwa 

około 5 sekund. Cały proces rozjaśniania 

sygnalizowany jest migotaniem diody LED1, 

natomiast po jego zakończeniu dioda będzie świecić 

światłem ciągłym. Po zakończeniu wygaszania dioda 

LED nie będzie świecić.

Opis układu
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Rys. 1. Schemat ideowy

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej
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Na rysunku 3 pokazano sposób podłączenia 

sterownika.

Wejście czujnika zbliżeniowego, oznaczone jako S 

służy do dołączenia pola zbliżeniowego. Musi to być 

powierzchnia z materiału przewodzącego, ale może 

być pokryta warstwą izolacyjną. Pole powinno być 

połączone z układem możliwie krótkim przewodem. 

W pobliżu nie powinno być umieszczone obok innych 

przewodów czy pól. Polem zbliżeniowym może być 

klamka, metalowy uchwyt szafki, czy aluminiowy profil 

do taśmy LED. Każdorazowo po zmianie pola 

dotykowego należy wyłączyć i włączyć zasilanie 

układu. Konieczność ta jest podyktowana tym, że 

dopiero bezpośrednio po włączeniu zasilania, 

następuje krótki test i kalibracja czujnika i pola 

zbliżeniowego.

Moduł należy zmontować na płytce drukowanej, 

której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. 

Montaż układu jest typowy, i nie powinien 

przysporzyć problemów, moduł po zmontowaniu od 

razu gotowy jest do pracy. 

Opis układu

Montaż rozpocznij od wlutowania w płytkę elementów w kolejności gabarytowo od najmniejszej do 

największej. 

Pomocne mogą okazać się fotografie zmontowanego zestawu.

Aby uzyskać dostęp do obrazów w wysokiej rozdzielczości w formie linków, pobierz plik PDF.
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Rys. 3. Schemat podłączenia sterownika

IC1: ..................................78M05

Kondensatory:

C5: ....................................10nF

Półprzewodniki:

R5: ...................................10kΩ        

IC3: ..................................AT42QT1011

LED1: ..............................dioda LED 3mm      

R6: ...................................22Ω                    

IC2: ..................................ATTINY25

Pozostałe:

IN, OUT, S: .....................złącza śrubowe        

R2, R7: ............................1kΩ 

C3, C4, C6-C8: ..............100nF

Rezystory:

C1, C2:.............................100uF

D1: ...................................1N4007

T1:.....................................STP55NF06  lub podobny

R1, R3, R4, R8: .............4,7kΩ 

Wykaz elementów



Notes

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

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. 

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. 

Wsparcie:

serwis@avt.pl
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