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mú kapcsaira kötött minden
egyes dióda a nyitófeszültséget
mindkét irányban növeli.

A gáztöltésű izzólámpák kié-
gésekor azokban gázkisülés in-
dul meg, ezáltal igen erős ára-
mimpulzus keletkezik. A soros
R11 huzalellenállás ennek a
csúcsértékét 15 A-re korlátozza,
hogy a triak és a diódák ne káro-
sodjanak. Egy hagyományos vagy
egy kompakt fénycső bekapcso-
lása (a fázisjavító kondenzátor,
illetve a táprész szűrőkondenzá-
tora miatt) hasonló impulzust
kelt. Az R11 ez ellen is megvédi a
triakot és a tápegységrészt. Így az
áramkör különböző fénycsövek
kapcsolására is használható. 

A feszültségesés még az R11
veszteségével együtt sem számot-
tevő: egy 230 V-os izzó fényerejét
nem csökkenti jelentősen. A
lámpafoglalat zárlata esetén a
Bi, lomha (T) biztosító kiolvad,
megelőzve R11 leégését. 

Megépítés

Az áramkör 65´70 mm-es, egyol-
dalas nyáklapra építhető fel (2.
ábra), a beültetési rajzot a 3. áb-
ra mutatja. Az alkatrészek beül-
tetését ajánlott az alacsonyabb
alkatrészekkel: a diódákkal és az
ellenállásokkal kezdeni. A dió-
dák és a tranzisztorok tetszőle-
ges, hasonló paraméterekkel
rendelkező típusokkal helyette-
síthetők. Igaz, hogy az áramkör
hálózati feszültséggel működik,
de a diódákon kb. 10 V-nál na-

gyobb zárófeszültség nem léphet
fel, ezért az 1N4001 vagy hason-
ló típusok is használhatók, sem-
mi szükség sincs nagyfeszültségű
(1N4007, BY133 stb.) diódákra.
A triaknak és az Ny nyomógomb-
nak viszont természetesen meg-
felelő feszültségtűrésűnek kell
lennie, utóbbinak meg kell felel-
nie a hálózati feszültségű nyomógom-
bokra vonatkozó  érintésvédelmi elő-
írásoknak!

Induktív jelegű terhelés – pl.
villanymotor, mágneskapcsoló
vagy egy hálózati transzformáto-
ros tápegységgel rendelkező ké-
szülék – üzemeltetéséhez gondos-
kodni kell a triak túlfeszültség el-
leni védelméről. Ehhez a nyákla-
pon a triak MT1 és MT2 kivezeté-
se közé építsünk be egy alkalmas
értékű RC-tagot, vagy egy speciá-
lis tranzienselnyomó elemet, pél-
dául VDR-t! (Az RC tagot mind a
kapcsolási rajzon, mind a beülte-
tési rajzon szaggatottan ábrázo-
ltuk. A TIC206M típusú triak ma-
ximális üzemi feszültsége 600 V, a
TIC206N-é 800 V.) 

Olyan terhelésnél, ami nem
okozhat igen erős áramimpul-
zust, az R11 elhagyható. A C3 ke-
rámia tárcsakondenzátor le-
gyen! Ha a triak a gomb meg-
nyomásakor nem gyújtana be és
a terhelés legalább 40 W-os, ak-
kor érdemes az R9 értékét 120
vagy 100 ohmra csökkenteni. A
C4 vagy a P értékének módosítá-
sával a beállítható késleltetést le-
het megváltoztatni. Néhány
percnél hosszabb késleltetés ez-

zel az áramkörrel nem valószínű,
hogy megvalósítható. A nagyka-
pacitású elektrolitkondenzáto-
rok szivárgási árama ugyanis ál-
talában jelentős, és a kapacitás-
sal együtt növekszik.

A triak középső kivezetését
hajlítsuk kb. 5 mm-rel hátra! Hű-
tést ez az alkatrész nem igényel.
Az R11 helyén csak huzalellenál-
lás használható; 15...20 mm hosz-
szúságú kivezetésekkel a D1...D8
diódák fölé szereljük. A lábaira
fűzzünk távtartó kerámiagyön-
gyöket! A bemenővezetékek szá-
mára ültessünk forrcsúcsokat
vagy kisméretű, nyákba forraszt-
ható sorkapcsokat a panelbe!

Nagyobb, több száz wattos ter-
heléshez a D1...D8, illetve a
D11...D15 diódát megfelelő ára-
mú típusra kell cserélni, amihez
a nyomtatott áramkört át kell
tervezni vagy az itt leírt áramkör-
rel lehet egy mágneskapcsolót
működtetni. (Ebben az esetben
feltétlenül be kell ültetni a triak
védelmére hivatott alkatrésze-
ket.) Kb. 25 W-nál kisebb terhe-
léshez az R9 értékét meg kell nö-
velni, továbbá olyan, nagyérzé-
kenységű triakra van szükség,
amelyik a lecsökkent gyújtó-
áramtól is biztosan begyújt.
Egyúttal – ha szükség van rá – az
R11 értékét is lehet növelni, vala-
mint ezzel arányosan kisebb név-
leges áramú biztosítót lehet al-
kalmazni. 

Az áramkör felszerelésénél az érin-
tésvédelmi szabályokat mindenkép-
pen tartsuk be!
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