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lan, és a D4 katódján a 20 V-ot
mérhetjük. A gyors működésű
D2 megválasztásának okáról az
előzőekben már szóltunk, szere-
pe itt is ugyanaz.

Ezt kövesse a jelfogós kapcso-
ló fokozat beültetése és próbája.
Ehhez szükségünk lesz egy 24 és
egy 10 V-os feszültségű tápegy-
ségre. T3 bázisát 10 V-tal vezérel-
ve R14 értékének ellenőrzése
(vagy éppen meghatározása) a
cél. A mintapéldány esetében a
relé meghúzó árama 8 mA volt,
amihez 470 ohm R14 érték tarto-
zott úgy, hogy a soros áramot 15
mA-re növeltük. A másik beter-
vezett jelfogónál R14-re 180
ohm adódott. Ez a vizsgálat dön-
ti el, hogy szükség van-e a D* al-
kalmazására. A kereskedelem-
ben számtalan modern típusú
(5...20 mA meghúzó áramú) jel-
fogó kapható, melyeknek közös
jellemzőjük, hogy a 24 V-os válto-
zatoknak kedvezőbb a meghúzá-
si áramértékük a 12 V-os válto-
zathoz képest (ez persze nem 
véletlen). A ráeső választásunk
sem ok nélküli ezek után. Az is
megállapítható, hogy fogyasztás

szempontjából egyenrangú társa
a triakos kapcsolóárakörnek, s a
nagy kapcsolási számú, és áramú
változatok a gyári konstrukciók-
ban is rendre megtalálhatók.

Az elektronikai egység mű-
ködtetéséhez, vizsgálatához a
már említett három feszültségre
(24 V-ra, 10 V-ra, s az indítási pa-
rancshoz 20 V-ra) van szüksé-
günk. Ez utóbbit érintsük D4 ka-
tódjához, minek utána a D3 fel-
villan, a D7 pedig tartósan világít
– jelezvén a J meghúzását –, az
időzítési ciklus végéig. A bátrab-
bak (vagy éppenséggel a vakme-
rőbbek) használhatják közvetle-
nül a már bemért saját tápegy-
ség-részt is, természetesen hálózati
leválasztó trafóról üzemeltetve!

Utolsó lépésként ellenőrizzük
a kapcsolási időket, és szükség
szerint módosítsunk a P2 állításá-
val vagy alkatrészcserével! Min-
den további konstrukciós kialakí-
tás az előző típus szerinti lehet.
Azt is tapasztalnunk kel, hogy há-
lózatra kapcsoláskor az automa-
tánk „rezzenéstelen” marad, mű-
ködését csak a nyomógomb vált-
hatja ki.
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