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MANUAL DE UTILIZARE 
 

KIT REGULATOR DE TURAȚIE 
PENTRU MOTOARE CU CURENT CONTINUU, 12-24 V/DC, 10 A 

Cod produs: 192287  
 

 
 
Conceput pentru motoare electrice de joasă tensiune. Reglare continuă a vitezei pentru bormașini cu curent continuu. 
 

Observație  
Potențiometrul de reglare R8 = 22 kΩ (fără imprimarea valorii pe carcasă). 
T1 și D1 sunt fixate prin înșurubare pe radiator folosind șaibele de izolare și niplurile de izolare incluse în colet.  
 

Important! Citiți neapărat! 
Citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare. În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării 
instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 

 

Observație 
Acest aparat a părăsit fabrica în stare perfectă de funcționare sigură. Pentru a păstra această stare și a se putea garanta 
funcționarea sigură citiți și respectați instrucțiunile de siguranță și atenționare incluse în acest manual.  
 

1. Destinația de utilizare 
Destinația de utilizare a aparatului este reglarea turației motoarelor electrice de curent continuu, cu o tensiune de 12 – 24 V și un 
consum max. de curent de 10 A. Nu este permisă nicio altă utilizare!  

 

Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță și de montare incluse în acest manual de utilizare.  
 

2. Explicații simboluri 
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 

Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

3. Condiții de funcționare 
 Funcționarea aparatului este permisă numai la tensiunea prescrisă. 
 Respectați datele tehnice incluse în manual! Depășirea acestor valori poate duce la defectarea aparatului sau la daune umane. 
 Consumatorul conectat la kit nu are voie să aibă un consum de curent mai mare de 10 A. 
 Atunci când instalați aparatul alegeți un cablu de conectare cu o valoare corespunzătoare a secțiunii! 
 Integrați în circuitul electric siguranțe corespunzătoare. 
 Poziția de funcționare a aparatului este arbitrară. 
 Nu instalați aparatul în apropierea câmpurilor magnetice sau HF puternice. În caz contrar aparatul va intra într-un mod 

nedefinit de funcționare în standby. 
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 Temperatura ambientală permisă în timpul funcționării se înscrie în intervalul 0 °C – 40 °C.  
 Aparatul poate fi utilizat numai în spații uscate și curate. 
 Dacă se formează apă din condens lăsați să treacă o perioadă de aclimatizare de maxim 2 ore. 
 Nu este permisă funcționarea aparatului în aer liber, respectiv spații umede! 
 Feriți aparatul de umiditate, apă stropită sau influența căldurii! 
 Nu folosiți aparatul în prezența lichidelor ușor inflamabile! 
 Aparatul nu este o jucărie și de aceea nu este adecvat pentru copii sau adolescenți sub 14 ani! 
 Aparatul poate fi pus în funcțiune numai sub supravegherea unui adult cu cunoștințe de specialitate sau a unui tehnician 

autorizat. 
 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în cazul 

folosirii aparatelor electrice.  
 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
 Nu folosiți produsul în spații în care există sau pot apărea gaze, vapori sau praf inflamabil.  
 Dacă aparatul are nevoie de reparații nu folosiți decât piese de schimb originale. Folosirea altor piese de schimb poate cauza 

importante daune materiale și umane! 
 Înainte de punerea în funcțiune verificați dacă aparatul este adecvat pentru aplicația respectivă! Dacă aveți nelămuriri vă 

rugăm să vă adresați unui specialist, unei persoane autorizate sau producătorului kitului de asamblare! 
Atenție: erorile de conectare și manipulare nu se află sub controlul nostru. De aceea nu putem fi făcuți responsabili pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste condiții!  
 

4. Observații privind folosirea cardului reglare motor 
Instrucțiune privind utilizarea cardului reglare motor în sistemele electrice de propulsie conform directivei EC 89/392 
EEC, directivei EMC 89/338 EEC și directivei de joasă tensiune 73/23 EEC. 

Circuitul electronic poate fi prelucrat numai sub supravegherea personalului specializat, ce poate realiza operații conforme de 
instalare, punere în funcțiune și întreținere și care totodată este familiarizat cu directivele VDE în vigoare. 
În cazul aplicației directiva privind echipamentele impune prezența ștampilei CE. Un card electronic sau un electromotor sunt 
parte a unui echipament electric, sistem sau proces și sunt considerate de către directiva EC drept o componentă complexă și de 
aceea nu fac obiectul unei obligații de marcare CE. În ceea ce privește utilizatorul aceste componente nu pot fi manevrate 
autonom, fiind fabricate de către producători EMC pentru prelucrare ulterioară în industrie, comerț sau în alt mod.  
Acest produs în versiune placă electronică este un echipament electric (EB) folosit pentru reglarea fluxului de energie. El este 
prevăzut pentru utilizare în mașini în scopul reglării turației electromotoarelor sau pentru reglarea lămpilor incandescente de 
joasă tensiune. 
Utilizatorul trebuie să se asigure că aparatele și sistemele sau componentele adiacente sunt montate și conectate conform 
reglementărilor tehnice și legale locale.  
Printre altele sunt valabile normele VDE și reglementările asociațiilor profesionale. În plus, trebuie respectate și dispozițiile 
directivei EMC și directivei joasă tensiune.  
Mașinile și echipamentele trebuie echipate cu sisteme de supraveghere și securizare, independente de aparate. Utilizatorul 
trebuie să garanteze că în caz de blocare a aparatului, utilizare neautorizată a acestuia, blocare a unității de reglare și control etc. 
sistemul de propulsie va fi adus într-o stare de funcționare sigură. Personalul de specialitate este obligat să citească manualul de 
utilizare înainte de instalarea sau punerea în funcțiune a produsului. Operațiile de setare pot fi realizate numai de către electricieni 
specializați, cu respectarea normelor de siguranță. Operațiile de montare se pot realiza numai dacă produsul este decuplat de la 
tensiune. Înainte de punerea sa în funcțiune produsul trebuie echipat cu dispozitive de protecție și capac pentru carcasă.  
 

5. Instalarea, punerea în funcțiune și măsuri de protecție 
Pentru alimentarea produsului este nevoie de un bloc de alimentare extern. Instalarea poate fi efectuată numai de către personal 
specializat. Respectați normele locale privind configurarea echipamentelor electrice, precum și normele privind protecția la 
accidente.  
Pentru protecția persoanelor și obiectelor este necesară aplicarea normelor de securitate în vigoare (VDE, norme privind siguranța 
aparatelor, IEC etc.).  
 

6. Descrierea produsului 
Pentru reglarea continuă a turației motoarelor DC sau a lămpilor de joasă tensiune. Reglarea turației se face prin intermediul unui 
potențiometru intern (extern) sau a tensiunii externe înscrisă în intervalul 0 - 5 V, respectiv 0 – 10 V DC, în funcție de configurație. 
Aplicații: bormașini de curent continuu, automodele, motoare pentru ștergătoarele de parbriz, lămpi de joasă tensiune, unelte 
electrice. Folosind principiul de reglare pe bază de impulsuri, ce funcționează cu o frecvență reglabilă în intervalul 500 kHz - cca. 
25 kHz, pierderea de putere este foarte mică, chiar și la turații mici. Limitarea curentului de ieșire de la 0 la 10 A poate fi setată 
continuu. Amplificator de putere PWM– MOSFET.  

 

7. Date tehnice 
 Tensiune de funcționare:  12 - 24 Volți DC (tensiune continuă) 
 Sarcina max.:    10 Amperi 
 Limitare curent:   reglabil, 0 – 10 A 
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 Protecție la scurtcircuit:  temporară (5 sec.) 
 Setare turație:   0 – 100 % (potențiometru sau tensiune de control) 
 Tensiune de control:   0 - 5 VDC/0 – 10 VDC, în funcție de configurație  
 Frecvență comutare:   500 Hz - 25 kHz 
 Dimensiuni:    110 x 90 x 30 mm 
 

8. Conectarea/manevrarea aparatului 
1. Plantați jumperele J1 – J3 conform listei de mai jos.  
 

Jumper JP1 
Cu acest jumper se alege dacă aparatul va fi controlat de la potențiometrul intern sau prin tensiune externă. Aveți la dispoziție 
următoarele setări:  

1. Jumperul este montat între pin 1 (marcat cu un punct) și pin 2 (pinul central) (poziția jumperului JP1.1-JP1.2): aparatul 
este pregătit pentru controlul potențiometrului intern.  

2. Jumperul este montat între pin 2 și pin 3 (poziția jumperului JP1.2 – JP1.3): aparatul este pregătit pentru controlul unei 
tensiuni externe.  

 

Jumper JP2 
Cu acest jumper se alege tensiunea pentru controlul aparatului. Aveți la dispoziție următoarele setări: 

1. Jumperul nu este montat: a fost ales controlul 10 V. 
2. Jumperul este montat: a fost ales controlul 5 V.  

 

Jumper J3 
Cu acest jumper se selectează domeniul de frecvențe PWM al aparatului. Aveți la dispoziție următoarele setări:  

1. Jumperul este montat între pin 1 (marcat cu un punct) și pin 2 (pinul central) (poziția jumperului JP3.1-JP3.2); domeniul 
de frecvențe PWM 0,5 … 2 kHz.  

2. Jumperul este montat între pin 2 și 3 (poziția jumperului JP32 – JP3.3); domeniul de frecvențe PWM reglabil în intervalul 
1 … 6 kHz.  

3. Jumperul nu este montat: domeniul de frecvențe PWM setabil în intervalul 4 …25 kHz.  
 

Observație: cu cât frecvența PWM este setată la o valoare mai mare, cu atât mai liniștit și mai silențios va funcționa motorul. 
Atenție: nu orice motor este compatibil cu o frecvență PWM mare. Anumite motoare pierd din putere, iar altele nu mai 
funcționează. Pentru a descoperi frecvența optimă pentru un anumit motor va trebui să experimentați sau să cereți informații de 
la producătorul motorului.  
 

2. Conectați la clemele cu șurub M+ și M- un motor mic de curent continuu sau o lampă auto.  
3. Rotiți potențiometrul de reglare (R16 = LIM = limitare curent) și potențiometrul de reglare (R8 = FRQ = setare frecvență) în 

poziția centrală. Rotiți R3 (PWM = setare turație) maxim spre stânga.  
 

Aplicarea tensiunii de funcționare 
4. La celelalte două cleme (U+ și GND) se conectează acum la polaritatea corectă tensiunea de funcționare (tensiune continuă), 

care se poate înscrie în intervalul 12 – 24 V (în funcție de tensiunea de funcționare a consumatorului). Respectați neapărat 
polaritatea corectă, căci altfel aparatul se va distruge! 

5. Motorul sau lampa incandescentă conectată nu au voie să fie în funcțiune, în acest moment. 
6. Rotiți încet spre dreapta potențiometrul R3; motorul trebuie să înceapă să se rotească încet, respectiv lampa începe să 

lumineze. Cu R3 ar trebui să puteți acum regla turația motorului, respectiv luminozitatea lămpii.  
7. Dacă nu puteți seta turația motorului cu R3 sau dacă motorul funcționează permanent la turație maximă, atunci decuplați 

imediat tensiunea de funcționare și verificați întreaga placă electronică, respectiv conexiunile.  
 

Setările realizate cu potențiometre 
Cu potențiometrul R8 = FRQ se setează frecvența de comutare. Rotiți potențiometrul până ce se obține funcționarea silențioasă a 
motorului la turație mică.  
Cu potențiometrul R3 = PWM se setează frecvența impulsurilor pentru tensiunea de ieșire. Aceasta reprezintă turația motorului. 
Cu potențiometrul R16 = I LIM se setează limitarea de curent. Atenție: la pornire motorul consumă mult mai mult curent, decât 
mai târziu în funcționare!  
 

9. Distorsiuni 
Dacă aveți motive să considerați că produsul nu mai poate funcționa în condiții de siguranță, vă rugăm să scoateți aparatul 
din funcțiune și să-l asigurați contra repunerii sale arbitrare în funcțiune.  

Situația este valabilă în următoarele cazuri: 
 Dacă aparatul prezintă daune vizibile 
 Dacă aparatul nu mai funcționează 
 Dacă componentele aparatului sunt desfăcute sau desprinse 
 Dacă cablurile de conexiune prezintă daune vizibile.  
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Dacă produsul are nevoie de reparații folosiți numai piese de schimb originale! Folosirea altor piese de schimb poate duce la grave 
daune umane și materiale! 
 

10. Asamblarea kitului 
Citiți acest manual de utilizare în întregime înainte de a începe să asamblați kitul. Atenție: cei care realizează asamblarea kitului 
trebuie să dispună de cunoștințele de bază în manevrarea componentelor și să aibă experiență în lipire.  
Nu folosiți în niciun caz cositor sau aliaje de lipire acide. Acestea conțin acizi care pot distruge circuitele conductoare și 
componentele și duce la scurgeri de curent. Nu folosiți decât cositor electronic (de ex. SN60 Pb38), cu miez de colofoniu.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
Păstrați manualul de utilizare! 
Dacă utilizarea este neconformă există pericolul de accidentare din cauza marginilor și vârfurilor!  
Acest kit include componente mici, ce pot fi înghițite de către copii. Aveți grijă ca aceste componente să nu ajungă în mâinile 
copiilor! 
Ciocanele de lipit se încălzesc până la o temperatură de maxim 400 °C. De aceea este nevoie de supravegherea lor permanentă 
(pericol de incendiu!). Păstrați distanța față de materialele inflamabile. Folosiți în timpul lucrului o bază de suport rezistentă la 
căldură!.  
Observație! 
Kitul poate fi asamblat și pus în funcțiune numai de către personal specializat.  
Cel care realizează un kit sau un grup funcțional, de exemplu prin extindere sau instalarea într-o carcasă, este conform DIN VDE 
0869 producător, fiind astfel obligat să transfere echipamentul ce urmează să fie folosit împreună cu toate documentele relevante, 
inclusiv numele și adresa. Dispozitivele asamblate individual din kituri reprezintă din punct de vedere tehnic un produs industrial.  

 

Instrucțiuni generale privind montarea 
Rezistențe, diode  
Îndoiți în unghi drept firele de conexiune ale rezistențelor și diodelor conform pasului rastrului. Introduceți componentele în 
orificiile existente (conform schemei de conexiuni). Pentru a împiedica alunecarea componentelor de pe circuitul imprimat îndoiți 
firele de conexiune ale rezistențelor la cca. 45° și lipiți-le cu grijă pe pistele conductoare din partea posterioară a circuitului. În 
final, tăiați firele în exces. Rezistențele folosite sunt rezistențe cu strat de carbon. Acestea au o toleranță de 5% și sunt simbolizate 
printr-un „cerc-toleranță” de culoare aurie. Rezistențele cu strat de carbon posedă în mod normal 4 cercuri colorate. Pentru a 
decodifica aceste coduri de culoare țineți rezistența în așa fel încât cercul-toleranță auriu să se afle pe partea dreaptă a rezistenței. 
Cercurile colorate sunt citite apoi de la stânga spre dreapta! 
Aveți grijă ca diodele să respecte polaritatea corectă. Respectați poziția liniei catodului pe schema de conexiuni!  
 

Condensatori 
Respectați polaritatea corectă în cazul condensatorilor electrolitici (+ -). De obicei un condensator electrolitic are marcat 
(imprimat) polul negativ; piciorușele de conexiune ale polului pozitiv sunt de regulă mai lungi.  
Observație: un condensator electrolitic care nu este montat la polaritatea corectă poate exploda în timpul funcționării!  
 

Soclu IC 
Respectați crestătura sau alt tip de marcare din partea frontală a unui soclu. Aceasta este marcarea (conexiunea 1) pentru IC, care 
va fi montat ulterior. Montați soclul în așa fel încât acest marcaj să se suprapună peste marcajul din schema de conexiuni.  
 

Tranzistor  
Conturul carcasei tranzistorului trebuie să se suprapună peste cel al planului de conexiuni. Orientați-vă în funcție de partea 
aplatizată a carcasei tranzistorului. Piciorușele de conexiune nu au voie să se încrucișeze. De asemenea, componenta trebuie lipită 
la o distanță de cca. 5 mm față de placa electronică. Aplicați un timp de lipire scurt, căci altfel tranzistorul se va distruge din cauza 
supraîncălzirii.  
 

Circuite integrate (IC) 
Circuitele integrate sunt foarte sensibile la inversarea polarității! De aceea respectați marcajele de pe IC (crestătură sau punct). 
Nu înlocuiți și nu montați în socluri circuitele integrate dacă este aplicată tensiunea de funcționare!  
 
1000uF/35V  C1, C2  Condensator electrolitic 
47uF/16V  C3, C6, C14 Condensator electrolitic 
10uF/16V  C12  Condensator electrolitic 
0,1uF   C4, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C1 Condensator (0,1uF = 100 nF = 104) 
0,01uF  C13   Condensator (0,01uF = 10 nF = 103) 
0,047uF  C15    Condensator (47nF = 473) 
0,033uF  C17   Condensator (33nF = 333) 
MBR745  D1  Diodă Schottky 
1N4148   D2, D3, D4 Diodă 
Heat Sink  HS1   Radiator 
LM7809   IC1   Regulator tensiune 
SG3524   IC2  IC PWM 
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TC4427A  IC3   Dual High-Speed Power MOSFET Driver 1,5 A 
MCP601  IC4  Amplificator operațional 
10k   R1, R9   Rezistență (maro, negru, portocaliu) 
2,2k    R2, R12    Rezistență (roșu, roșu, roșu) 
5,6k   R4   Rezistență (verde, albastru, roșu) 
1,5k   R5   Rezistență (maro, verde, roșu) 
100   R6   Rezistență (maro, negru, maro) 
330   R7    Rezistență (portocaliu, portocaliu, maro) 
0,022   R10    Rezistență (4 W) 
4,7k    R11    Rezistență (galben, violet, roșu) 
1k    R13    Rezistență (maro, negru, roșu) 
22k    R14    Rezistență (roșu, roșu, portocaliu) 
47k R15,  R17    Rezistență (galben, violet, portocaliu) 
2,7k    R18    Rezistență (roșu, violet, roșu) 
10k   R3   Potențiometru reglare 
25k   R8   Potențiometru reglare 
1k   R16   Potențiometru reglare 
IRL2505   T1   Power MOSFET 
V_SUPPLY  X1    Clemă conexiuni, bipolară 
Motor   X2    Clemă conexiuni, bipolară 
U_Control  CON1   Bară conexiuni, bipolară (pentru tensiune de control 0 …5 V/0 ….10 V) 
JP1, JP2, JP3     Bară conexiuni, 2/3 pini  
Soclu CI     2x soclu IC 8 pini, 1 x soclu IC 16 pini  
 

Examinarea vizuală  
În această etapă aparatul nu are voie să fie conectat la alimentare.  
Controlați încă o dată poziția și polaritatea corectă a tuturor componentelor. Alocați timp suficient acestor operații, căci după ce 
puneți kitul în funcțiune va fi mult mai greu să descoperiți o eventuală eroare de funcționare! Verificați să nu existe resturi de 
cositor pe pistele conductoare, căci acestea pot determina scurtcircuite și distrugerea componentelor.  
 

11. Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

12. Ambalajul  
Eliminați ambalajul conform legilor în vigoare privind protecția mediului. Nu lăsați materialele folosite la împachetare la 
întâmplare, căci acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera  modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 
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13. Jumpere 
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14. Schema de conexiuni 

 


