
Regulator zosta³ zbudowany z u¿yciem uk³adu U2008B. Kondensator C2 odpowiedzialny jest za tzw. miêkki 
start, dziêki któremu podczas w³¹czenia regulatora do sieci nie wyst¹pi na obci¹¿eniu skok napiêcia. Elementy 
D1 i R1 prostuj¹ jednopo³ówkowo oraz ograniczaj¹ napiêcie zasilaj¹ce do wartoœci bezpiecznej dla uk³adu 
scalonego, natomiast kondensator C1 wyg³adza napiêcie. Elementy R3 i R5 oraz potencjometr P1 s¹ dzielnikami 
napiêcia s³u¿¹cymi do zadawania wielkoœci mocy dostarczonej do obci¹¿enia. Dziêki zastosowaniu rezystora R2 
bezpoœrednio do³¹czonego do przewodu fazowego wewnêtrzne bloki synchronizacyjne U1 steruj¹ w³¹czaniem 
triaka w sposób synchroniczny z przebiegiem napiêcia zasilaj¹cego. Minimalizuje to w znacznym stopniu 
zak³ócenia radioelektryczne, które powstawa³yby podczas impulsowego prze³¹czania du¿ych indukcyjnoœci a 
przecie¿ taki charakter maj¹ uzwojenia silników elektrycznych, przy du¿ych wartoœciach napiêæ zasilaj¹cych. 
Nie ma wiêc potrzeby ekranowania uk³adu, mo¿na tak¿e pomin¹æ filtry sieciowe. Poziom generowanych 
zak³óceñ jest znacznie mniejszy ni¿ podczas korzystania ze standardowego zasilacza impulsowego. 
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Regulacja obrotów silników elektrycznych to czêsto 
spotykany problem. O ile uk³ady przeznaczone do 
sterowania silnikami komutatorowymi s¹ 
stosunkowo proste, o tyle silniki 
indukcyjne wymagaj¹ bardziej 
skomplikowanych rozwi¹zañ. 
Proponujemy urz¹dzenie 
nadaj¹ce siê doskonale do 
regulacji prêdkoœci obrotowej 
wentylatorów ³azienkowych i 
biurowych napêdzanych 
silnikami indukcyjnymi. W kicie 
wykorzystany jest specjalizowany 
uk³ad scalony typu U2008B. 
Sterownik przeznaczony jest do 
niedu¿ych silników jednofazowych 
– nie nadaje siê do regulacji 
komutatorowych silników pr¹du 
sta³ego i indukcyjnych 3-fazowych. 

AVT
1613

Regulator obrotów wentylatora 230 V 
z silnikiem indukcyjnym

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• obci¹¿enie:  do 300 W (dla zastosowanych elementów)

• system miêkkiego startu

• element wykonawczy - triak

• p³ynna regulacja obrotów

• p³ynna regulacja minimalnego napiêcia skutecznego na obci¹¿eniu

• mo¿liwe zastosowanie jako œciemniacz ¿arówki lub regulator grza³ki

• zasilanie 230VAC

AVT1613    Regulator obrotów wentylatora 230 V 

Uwaga: Uk³ad przeznaczony jest do regulacji prêdkoœci obrotowej silników komutatorowych i indukcyjnych o 
niewielkiej mocy zasilanych napiêciem sieci 230 VAC. Uk³ad nie nadaje siê do regulacji silników pr¹du sta³ego, 
silników 3-fazowych i indukcyjnych zamontowanych w elektronarzêdziach. Uk³adu mo¿na u¿yæ równie¿ do regulacji 
np. temperatury grza³ki lub jako œciemniacza do ¿arówki w³ókowej.

!
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Rys. 1 Schemat elektryczny  

Monta¿ i uruchomienie
Monta¿ uk³adu nie powinien sprawiæ problemu, jednak uk³ad jest zasilany bezpoœrednio z sieci energetycznej, 
wiêc jest zalecane zmontowanie i uruchomienie uk³adu przez osobê z uprawnieniami energetycznymi. Podczas 
monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê jedynie na prawid³ow¹ polaryzacjê elementów, a uk³ad po zmontowaniu od razu 
jest gotowy do pracy. Po zmontowaniu nale¿y do³¹czyæ obci¹¿enie i ustawiæ potencjometry P1 i P2 wed³ug 
w³asnych potrzeb. Potencjometr P1 s³u¿y do p³ynnej regulacji obrotów, natomiast P2 ustala  pocz¹tkowy k¹t 
zap³onu, czyli minimalne napiêcie skuteczne na obci¹¿eniu. Wszelkie regulacje powinno dokonywaæ siê przy 
pomocy izolowanych narzêdzi. Na koniec uk³ad nale¿y zamontowaæ w obudowie i zadbaæ, aby wszystkie 
wystaj¹ce z niej czêœci by³y odpowiednio zabezpieczone.
Na rysunku 3 pokazano najprostszy sposób pod³¹czenia regulatora do obci¹¿enia.  Uk³ad nadajê siê równie¿ do 
sterowania silników komutatorowych pr¹du przemiennego jednak w tym przypadku dla obni¿enia kosztów 
budowy mo¿na zrezygnowaæ z rezystora R7 oraz d³awika L1.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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UWAGA! Podczas monta¿u i 
uruchomienia nale¿y zwróciæ 
uwag¹ na zapewnienie warunków 

bezp ieczne j  pracy,  uk ³ad n ie  jes t  
separowany od sieci energetycznej, a czêœæ 
elementów jest bezpoœrednio do³¹czona do 
przewodu fazowego sieci. 

!

Rys. 2  Sposób do³¹czenia obci¹¿enia (np. wentylatora)
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 04/11

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

Rezystory:
R1: .....................................................22 kW/3 W
R2: ...................................................680 kW/3 W
R3: ............................................................15 kW
R4: ............................................................47 kW
R5: ..........................................................220 kW
R6: .............................................................180W
R7: .....................................................33 kW/5 W
P1: .................................................50kW/liniowy
P2: ..................1 MW - potencjometr monta¿owy
Kondensatory:
C1: ....................................................100 uF/25V
C2: .....................................................4,7 uF/25V
C3: ...........................................................100 nF
C4:.............................................................3,3 nF
Pó³przewodniki:
U1:..........................................................U2008B
T1:.............................................................BT138
D1:..........................................................1N4007
Inne:
L1: ...........................................d³awik 100 uH/1A
ARK2 5mm: 2szt
Radiator 1szt

Wykaz elementów


