
• maksymalne obciążenie 1kW

• niewielka płytka, bardzo prosta budowa

• wymiary płytki 70×48mm

• element wykonawczy - przekaźnik

• czas opóźnienia ok. 1 sek

Układ przeznaczony jest do stopniowego włączania 

zasilania sieciowego dla dużych obciążeń o 

nieliniowej charakterystyce oporności. Elementami, 

które są przyczyną przepływu dużych prądów 

grożących „przepaleniem”bezpiecznika przy 

włączaniu są na przykład, kondensatory 

elektrolityczne w zasilaczach impulsowych. Układ 

pracuje prawidłowo przy prądach obciążenia do 5A.

Właściwości

• zasilanie 230VAC

Kondensatory elektrolityczne w zasilaczach 

impulsowych w momencie włączenia są rozładowane, 

stanowią pozorne zwarcie dla zasilacza. 

Transformatory o dużej mocy również  pobierają w 

momencie włączenia prąd o wiele większy od ich 

prądu nominalnego.

Prąd ten może być ograniczony poprzez włączenie 

proponowanego układu opóźniającego pomiędzy 

gniazdko sieciowe i pierwotne uzwojenie 

transformatora. W wyniku tego odbiornik energii jest 

zasilany dwustopniowo; w pierwszym etapie prąd jest 

ograniczony rezystancją szeregową o dużej 

obciążalności, a w sekundę później rezystancje te są 

zwierane poprzez przekaźnik.

Układ jest niezwykle prosty – nie zawiera ani jednego 

czynnego elementu elektronicznego i łatwy w 

budowie. Należy jednak podkreślić, że cała płytka 

obwodu drukowanego znajduje się pod 

niebezpiecznym dla życia i zdrowia napięciem 230V!

Schemat układu pokazano na rysunku 1. Po włączeniu 

zasilania kondensator elektrolityczny C1 zaczyna się 

ładować poprzez rezystor R3, kondensator C2 i 

prostownik pełnookresowy BR1. Do odbiornika 

energii dołączonego do złącza CON2 prąd płynie 

poprzez dwa szeregowo połączone rezystory R1, R2. 

Moc strat wydzielana w tym momencie na rezystorach 

R1 i R2 jest bardzo duża, lecz ze względu na krótki 

czas działania układu nie zostają one zniszczone. 

Zastosowanie proponowanego układu do 

zabezpieczania zasilaczy sieciowych dużej mocy jest 

tylko jednym z przykładów wykorzystanie opisanego 

niżej urządzenia. Równie dobrze może on zostać 

użyty do zasilania wszelkiego rodzaju grzejników i 

żarówek dużej mocy. W szczególności te ostatnie 

charakteryzują się bardzo małą opornością zimnego 

włókna i bezpośrednio po włączeniu zasilania 

pobierają przez ułamek sekundy prąd udarowy o 

znacznej wartości.

Opis układu

TRUDNOŚĆ MONTAŻU

Układ opóźniania włączania (dwustopniowy) 
zasilania sieciowego soft start
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Rys. 1. Schemat ideowy

Na rysunku 2 pokazano rozmieszczenie elementów na 

płytce drukowanej. Montaż urządzenia wykonujemy 

według ogólnie znanych zasad, rozpoczynając od 

elementów o najmniejszych gabarytach a kończąc na 

wlutowaniu kondensatora elektrolitycznego i 

przekaźnika PK1.

W momencie kiedy wartość napięcia na C1 przekroczy 

napięcie zadziałania przekaźnika PK1 styki zostaną 

zwarte i prąd zaczyna płynąć do odbiornika z 

pominięciem rezystorów ograniczających. Czas 

działania układu zależy od pojemności kondensatora 

C1 i z wartościami elementów podanymi na 

schemacie wynosi ok. 1sek.

Prawidłowo zmontowany układ działa natychmiast 

poprawnie i nie wymaga jakiejkolwiek regulacji. 

Pamiętajmy jednak, że układ powinien zostać 

porządnie obudowany, tak aby uniemożliwić 

przypadkowe dotknięcie pozostającej pod napięciem 

płytki.
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Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 

Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 

Wsparcie:

kity@avt.pl
ul. Leszczynowa 11

  03-197 Warszawa
 tel.: 22 257 84 50

  sklep.avt.pl

AVT SPV Sp. z o.o.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

Wykaz elementów

R1, R2:.........................100Ω/5W 

R3: ................................220Ω/1W

R4: ................................1MΩ/1W

C1:................................470µF

Kondensatory:

C2:................................470nF

Półprzewodniki:

BR1: .............................mostek prostowniczy 1A

Pozostałe:

Rezystory:

CON1, CON2: ........złącze śrubowe 2-pin

PK1:...........................przekaźnik 12V

UWAGA! 

Podczas montażu i uruchomienia należy zwrócić uwagą na zapewnienie warunków bezpiecznej pracy, 

układ nie jest separowany od sieci energetycznej, a część elementów jest bezpośrednio dołączona do 

przewodu fazowego sieci. 

!

Montaż rozpocznij od wlutowania w płytkę elementów w 

kolejności gabarytowo od najmniejszej do 

największej. Montując elementy oznaczone 

wykrzyknikiem zwróć uwagę na ich biegunowość.

Pomocne mogą okazać się fotografie zmontowanego 

zestawu. Aby uzyskać dostęp do obrazów w wysokiej 

rozdzielczości w formie linków, pobierz plik PDF.
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