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W...1,3 kW teljesítményű ohm os
fogyasztó kapcsolható a szilárd-
test-relével.

Nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy a triak A1-A2 átmeneti
ellenállása begyújtott állapotban
sem 0, ezért azon a terhelő áram
függvényében néhány V-os feszült-
ség esik. Az emiatt fejlődő disszipá-
ciós hőt a triakra szerelt hűtőbor-
da segítségével sugároztatjuk el.

Az áramkört a 2. ábra szerinti,
egy oldalon fóliázott, üvegszál
erősítésű panelre építjük fel, a 3.
ábra beültetési rajza alapján. A
hasonló teljesítményű jelfogó
külméreteivel közel ekvivalens
méretű egység elkészítése nem
okozhat nagy problémát. Figye-
lem! Ha a kapcsolási rajzon he-
lyettesítő típusként feltüntetett
MCR100 tirisztort építjük be, ak-
kor 180o-kal elfordítva kell a kive-
zetéseit beforrasztani!

A triakot szereljük kb. panel-
méretű alumínium hűtőlapra
(vagy hűtőbordára), melynek vas-
tagsága legalább 3 mm legyen.
Végleges összeszerelés előtt a tri-
ak ill. a hűtőlap érintkezési felüle-
teit szilikonzsírral kenjük be, az
összeszorító csavart jól húzzuk
meg. A triak kivezetéseit rövid,
merev, szigetelt huzalok ráforrasz-
tásával meg kell hosszabbítani.

Mielőtt a hűtőlapot 2 db, 16
mm hosszú, belső menetes (M3)
távtartóval a panelra szerelnénk,
próbáljuk ki az egészet. Kapcsol-
junk a fogyasztó helyébe egy 
60 W-os izzót, sorba kötve egy 
0,5 A-es biztosítékkal. Az egység ve-
zérlését 9 V-os teleppel vagy táp-
egységgel végezzük. Ha a vezérlő-
feszültség a végleges alkalmazási
környezetben ennél alacsonyabb
lesz, az R1 értékét csökkenteni kell.
Az érintésvédelmi biztonsági szabályo-
kat az ellenőrző mérés (és az üzemeltetés)
alatt is szigorúan be kell tartani!

Gerjesszük a relét és egy DVM-
mel vagy mutatós kéziműszerrel
mérjük meg a feszültséget az iz-
zón. Ennek értéke legfeljebb csak
néhány V-tal lehet kevesebb a há-
lózati feszültségnél. Eközben az
izzónak nyugodtan, vibrálás men-
tesen kell világítania. A bemért
panel forrasztási oldalát vonjuk

be színtelen lakkal!
A relét fémdobozba szereljük

be, amely nem lehet galvanikus
kapcsolatban a hűtőlemezzel. A
dobozt össze kell kapcsolni a
védő vezetővel! A vezérlőoldali, il-
letve a nagyfeszültségű pontokat
egy-egy, egymástól is jól elszige-
telt sorkapocsba vezethetjük ki.

A triakot a fogyasztó zárlata
könnyen tönkreteheti. A zárlat el-
leni védelemről a híradástechni-
kai készülékek maguk gondos-
kodnak, saját hálózati biztosíté-
kukkal. Ha azonban az üzemelte-
tendő készülékben nincs biztosí-
ték, akkor utólag kell beiktatni
egy szupergyors kiolvadásút az
áramkörbe! (A biztosíték lehetőleg
gyors kiolvadású típus legyen, legfel-
jebb a triak maximális áramának
megfelelő névleges terhelhetőséggel.)
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