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Sejtettem, amikor egy netes pi-
actéren megrendeltem ezt a du-
gasztáphoz hasonló kis kütyüt,
hogy lesz ebben némi átverés!
Meg akartam bizonyosodni e fe-
lől, ezért rááldoztam kb. kétezer
forintot. Konkréten az SD-001 (a
készülék adattábláján olvasható
típusjelzés szerinti) ill. AG302 (a
papírdobozon olvasható típus-
jelzés szerinti) eszközről van szó
(1. ábra). Valószínűleg Kínában
készült ez a műszaki csoda, hi-
szen sem a gyártó ország, sem a
gyártó cég sehol sincs feltüntet-
ve. Ha mégsem így lenne, akkor
nyilván Alice hozta, közismert
külföldi útjáról... Látható az
adattáblán az alábbi szöveg is: 

ELECTRICITY SAVING
SPIXE BUSTER

Ezt megkíséreltem értelmez-
ni, de csak részben sikerült. Ad-
dig rendben van, hogy villamos-
energia-megtakarító, de mi az a
„spixe”? Nyilván elírás, spike
(tüske) akart lenni; erre mind-
járt visszatérek. A „spike buster”
talán a „Szellemirtók” mintájára
tüskeirtót jelent. A dobozban ta-
lált kis cetlin a spixe helyett már
spike szerepel. 

De olvassuk tovább a papírdo-
boz feliratait. Az egyik így szól:
„Intelligent, digital and powerful
electricity-saved device” (Intelli-
gens, digitális és hatékony villa-
mosenergia-megtakarító esz-
köz). Ez bizony jó nagy hazugság
(minek szépítsem), hiszen
mindjárt látni fogjuk, hogy sem
nem intelligens, sem nem digitá-
lis, de a többi sem jellemző rá. 

„Adopt the latest and high- effici-
ent technique of Germany to save
electricity.” Az Adopt valószínűleg

ismét elírás.
Tételezzük fel,
hogy valami

ilyesmit akartak ezzel mondani: 
„A villamosenergia-megtakarí-

tás legmodernebb, nagyon ered-
ményes módszerének átvétele
Németországból.” Hát, ez sem
valószínű! Pedig a készülék kör-
címkéjén még ez a nem éppen
szerénytelen megállapítás is sze-
repel: „The result is the best” (A
legjobb eredmény).

A leírásból kiderül, hogy ezt a
dugasztáp-szerű dobozkát egy-
szerűen be kell dugni a fogyasz-
tásmérőhöz közeli aljzatba, és in-
nen kezdve csodát tesz: csökken-
teni fogja a villamos berendezé-
seink fogyasztását például azál-
tal, hogy levágja a hálózati perió-
dusokra szuperponálódott tüs-
kéket, mint ahogyan azt a kis cet-
liről kimásolt rajzocska illusztrál-
ja (2. ábra). Becsületére legyen
mondva a gyártónak, hogy a
csökkentés mértékére vonatko-
zóan nem közöl adatot. Bezzeg
ugyanazon a piactéren egy másik
eladó hasonló szerkezete állító-
lag 30%-os megtakarítást is ered-
ményezhet!  

Megvallom, hogy már a tüs-
kéknél elvesztettem a fonalat.
Nem volt más hátra, mint hogy
szétszereljem a műanyag dobozt,
és megvizsgáljam, hogy minő
csodálatos technikai újítás rejtőz-
het eme 110 g-os szerkezet borí-
tása alatt, mi az ördögöt csinál-

Villamosenergia-megtakarító dugasz
Csodaországból

Pálinkás Tibor gépészmérnök,  tpalinkas@radiovilag.hu

2. ábra

1. ábra 3. ábra

É
R

D
E

K
E

S
S

É
G

Tordelt 2013_02_Radiotechnika  2013.01.28.  12:46  Page 72



73RÁDIÓTECHNIKA 2013/02.

hat? A fedelet levéve egyáltalán
nem egy intelligens, digitális
elektronika látványa tárult elém
(3. ábra)! A kapcsolási rajz (4. áb-
ra) felvétele után megállapítot-
tam, hogy elektronikainak is csak
akkor nevezhetjük e művet, ha az
egyenirányító diódákon és LED-
eken alapuló áramköri részletét
elektronikainak tekintjük.

Ha kissé belemélyedünk a bo-
nyolultnak még jó szándékkal
sem mondható kapcsolásba, be-
láthatjuk, hogy lényegében nem
egyébről van szó, mint egy, a hálózat-
ra kapcsolt 5 uF-os, méretes tömbkon-
denzátorról (C3), amellyel párhuza-
mosan kötöttek egy VDR-t! Nyilván
az azonosíthatóság megnehezí-
tésére, a kondenzátoron semmi-
féle felirat nincs. Az R1 a C3 ki-
sütésére szolgál, hogy a kihúzott
készülék villásdugóját megérint-
ve ne érje áramütés a felhaszná-
lót. Az YVR pozíciójelű VDR le-
vágja a hálózati periódusok csú-
csainál jelentkező tüskéket – és
eldisszpálja azok energiáját. Né-
zetem szerint ez nem hat a spó-
rolás irányába! Viszont kétség kí-
vül némi védelmet nyújt a háló-
zatra kötött fogyasztóknak a
tranziensek ellen, bár ehhez a
kis 7 mm átmérőjű tárcsánál jó-
val nagyobb VDR-t illett volna
beépíteni. Az F1 a villamos veze-
tékhálózatot védi akkor, ha pl.
letörik a VDR, vagy zárlatossá vá-
lik a C3.

A pontvonaltól jobbra levő
áramköri részlet a hálózati fe-
szültség, pontosabban a biztosító
épségének indikálására szolgáló
két párhuzamos LED, ill. az azok
meghajtását végző szokásos
áramköri környezet. Csupán
annyit vehetünk észre, hogy nyil-

ván a költséghatékonyság jegy-
ében, a D5 Z-diódát egy 510 oh-
mos ellenállással helyettesítet-
ték. Végül is ez az „elektronika”
az energiamegtakarítás szem-
pontjából teljesen felesleges, sőt,
pluszfogyasztást okoz, igaz elha-
nyagolható mértékűt. Ezt tovább
redukálhatták volna, ha a LED3-
hoz hasonlóan a LED2-t is el-
hagyják, hiszen többletinformá-
ciót úgysem szolgáltat!

A szűkszavú „sajtcédula” beszél
a tápegységek, akkutöltők telje-
sítménytényezőjének javításáról,
ami bizonyos fokig fenn is állhat,
a kondenzátornak köszönhető-
en. Végül is ettől energiaköltség
megtakarítást remél.

Nálunk azonban ez sem igaz
ebben a formában! A lakossági
fogyasztásmérőink ui. csak a ha-
tásos fogyasztást mérik. Erről
könnyen meggyőződhetünk ma-
gunk is, ha minden fogyasztót
lekapcsolunk, amikor is a mérő
tárcsája megáll. Dugaszoljuk a
fogyasztáscsökkentőt! A tárcsa
nem mozdul, holott 230 V-os, 50
Hz-es hálózatot feltételezve ki-
számolható, hogy az – a LED-es
áramkörtől most eltekintve – Xc
= 636,6 ohmos reaktív terhelést
jelent, ami 76 VA meddőteljesít-
mény-felvételt eredményez. Ér-
zékenyebb mérőn ugyan nagyon
lassú forgást észlelhetünk, de
ezt a LED-es áramkör okozza. Az
1-nél kisebb teljesítményténye-
ző – bár közös érdekünk ennek
javítása – egyéni fogyasztók ese-
tén nem fog díjcsökkenésben je-
lentkezni, mert egyelőre a med-
dőáram mérsékléséért a villa-
mosenergia-szolgáltató egyetlen
háztartást sem részesít kedvez-
ményben. A teljesítményténye-

zőt valóban egzakt módon, au-
tomatikusan korrigálni képes
megoldások persze léteznek.
Egy szellemes példájuk találha-
tó például a Rádiótechnika
2010/2. számának 78. oldalán
közölt kapcsolási rajzon. Egy
elektronikai fénycső-ballaszt
feltérképezett kapcsolási rajzá-
ról van szó, amelyben az
MC33262P cél-IC és áramköri
környezete gondoskodik a fény-
forrás-rendszer rossz cos fi-jé-
nek midig 1-hez nagyon közeli
értékre kompenzálásáról. Ha-
sonló elven működő ipari mé-
retű berendezések is léteznek,
az „igazi” nagy kompenzátorok
pedig kondenzátorcsoportok
szükség szerinti be-, ill. kiiktatá-
sával végzik el a feladatot.

Ám tegyünk félre mindenféle
teóriát, negatív prekoncepciót,
helyettük mérésekkel állapítsuk
meg készülékünk hasznosságát
vagy haszontalanságát! A méré-
sekhez egy PeakTech 2510 típusú
professzionális hálózatanalizá-
tort hívtam segítségül (5. ábra).
A mikrokontroller-vezérelt mű-
szer többek között kijelzi a min-
denkori hálózati feszültséget, a
pillanatnyi felvett áramot, a pil-
lanatnyi teljesítményt, a teljesít-
ménytényezőt, összegzi a fo-
gyasztást.

A megfigyelt fogyasztó először
egy névlegesen 75 W-os izzó volt.
A műszer 77 W-os teljesítményfel-
vételt és természetesen cos fi = 1
teljesítménytényezőt mutatott. Az
SD-001 csatlakoztatása után a ha-
tásos teljesítményfelvétel 78 W-ra

4. ábra

5. ábra
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nőtt (nyilván az R1 és a LED-es
áramkör pluszfogyasztása miatt),
a teljesítménytényező viszont cos
fi = 0,7-re esett.

Ezt követően a kéznél levő
MPS-3005L-3 típusú háromcsa-
tornás labortápot csatlakoztat-
tam a vizsgáló aljzathoz. A táp-
egység – hatalmas toroidtrafója
révén – terheletlenül induktív
jellegű. A DC terhelés nélkül
mért hatásos teljesítményfelvéte-

le 27 W volt, cos fi = 0,91 teljesít-
ménytényező mellett. A csoda-
készüléket is csatlakoztatva, a tel-
jesítményfelvétel 29 W-ra nőtt, a
teljesítménytényező cos fi = 0,35-
re romlott!

Egy biztos: az SD-001 (alias
AG302) a maga fix, 5 uF-os kon-
denzátorával nem lehet képes
bármilyen, a lakásunk hálózatá-
ra kapcsolt, legfeljebb 15 kW-nyi
teljesítményfelvételű fogyasztó

(ez szerepel ui. az adattábláján)
meddőáramának semlegesítésé-
re. És mivel saját hatásos teljesít-
ményfelvétele is van, nem hogy
nem kíméli a pénztárcánkat, de
a használatával – tekintettel kb. 
2 W-os hatásos teljesítményére –
egy icipicit még növekszik is az
elszámolt villamosenergia-fo-
gyasztásunk! 

The result is the best…
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