
 

 
 

 
MODUL REGULATOR DE TURAȚIE PENTRU 

MOTOARE CU CURENT CONTINUU, 12-24 V/DC, 10 A 
Cod produs: 191507 
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Important! Citiţi neapărat! 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiţi acest regulator de turaţie. În cazul 
defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul 
la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 

 

Acest produs a părăsit porţile fabricii în stare de funcţionare perfectă.  
Pentru a păstra această stare utilizatorii trebuie să respecte instrucţiunile de siguranţă incluse în acest manual.  
 
1. Domenii de utilizare 
Acest aparat a fost conceput pentru a regla turaţia motoarelor electrice de curent continuu cu o tensiune de 12 – 24 V şi un 
consum max. de curent de 10 A. Nu este permisă nicio altă utilizare!  

 

Respectaţi întocmai toate instrucţiunile de siguranţă şi de montare!  
 

2. Explicaţii 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 informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea trebuie 
respectată întocmai. 

 

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

3. Condiţii de funcţionare 
 Funcţionarea aparatului poate avea loc numai la tensiunea prescrisă. 
 Respectaţi întocmai datele tehnice indicate în acest manual de utilizare. Depăşirea acestor valori poate cauza defectarea 

aparatului sau consumatorului.  
 Consumatorul conectat la acest modul nu are voie să aibă un consum de curent mai mare de max. 10 A!  
 La instalarea modulului verificaţi dacă secţiunea cablului de conexiune este adecvată.  
 Folosiţi siguranţe corespunzătoare în cablurile de conexiune ale circuitului de sarcină. 
 Poziţia de funcţionare a dispozitivul este arbitrară. 
 Ţineţi departe modulul de câmpurile puternice magnetice sau de înaltă frecvenţă, căci în aceste condiţii aparatul se poate 

afla într-o stare de funcţionare nedefinită.  
 Temperatura admisă pentru mediul ambiental (temperatura camerei) în timpul funcţionării trebuie să fie cuprinsă în 

intervalul 0 °C şi 40 °C. 
 Aparatul este destinat utilizării în încăperi uscate şi curate. 
 În caz de condens trebuie să existe o perioadă de adaptare, aşteptaţi până la 2 ore. 
 Nu este permisă funcţionarea aparatului în aer liber, respectiv în încăperi umede.  
 Protejaţi acest dispozitiv de umiditate, apă stropită şi căldură! 
 Aparatul nu are voie să intre în contact cu lichide uşor inflamabile! 
 Acest aparat nu este o jucărie; el nu este adecvat pentru copii sau adolescenţi cu vârsta mai mică de 14 ani.  
 Punerea în funcţiune a modulelor poate fi realizată numai sub supravegherea unui adult competent sau a unui profesionist! 
 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 

cazul folosirii aparatelor electrice.  
 În şcoli, centre de formare, hobby şi ateliere de auto-instruire, operarea componentelor trebuie să fie supravegheată de 

către personal instruit. 
 Nu folosiţi niciodată kitul în medii unde există sau ar putea apărea gaze, vapori sau pulbere inflamabilă. 
 În cazul în care dispozitivul trebuie să fie reparat piesele de schimb folosite trebuie să fie originale! Utilizarea altor piese de 

schimb poate provoca pagube materiale şi vătămări corporale grave! 
 Înainte de a pune în funcţiune orice aparat este bine să verificaţi în prealabil dacă acesta este potrivit scopului pentru care 

a fost construit! Dacă există nelămuriri cereţi ajutor de la specialişti. 
 

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că erorile de manevrare şi conexiune nu se află sub controlul nostru. De aceea nu putem fi 
făcuţi responsabili pentru daunele rezultate în aceste condiţii.  
 
4. Instrucţiuni privind utilizarea regulatorului de turaţie tip card 

Instrucţiuni privind utilizarea regulatorului de turaţie tip card în sistemele de propulsie electrice conform normei EC 
pentru maşini 9/392 EEC, directivei EMC 89/338 EEC şi normei pentru tensiune joasă 3/23 EEC. 

 

Placa electronică poate fi prelucrată numai de către personal specializat care poate realiza o instalaţie, pune în funcţiune şi 
întreţine corespunzător acest aparat şi care este familiarizat cu normele VDE în vigoare. 
În utilizare norma EC pentru maşini impune marcajul CE pentru maşini autonome. Un card electronic sau un electromotor sunt 
parte componentă a unei maşini/echipament electric, sistem sau proces, iar conform directivei EC acestea sunt considerate 
componente complexe şi de aceea nu fac subiectul obligaţiei de marcare CE. În ceea ce priveşte aplicabilitatea, aceste 
componente nu pot funcţiona autonom şi sunt fabricate exclusiv pentru procesare ulterioară în industrie, manufactură sau alte 
domenii EMC.  
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Acest regulator tip modul este un echipament electric din electronica de putere pentru reglarea fluxului de energie. El este 
conceput pentru utilizarea în maşini cu reglare a turaţiei electromotoarelor sau pentru reglarea lămpilor de joasă tensiune. 
Utilizatorul trebuie să se asigure că aparatele, dar şi componentele sau echipamentele adiacente, sunt montate şi conectate 
conform normelor tehnice în vigoare. 
Sunt valabile printre altele normele VDE şi reglementările asociaţiilor profesionale. De asemenea, trebuie respectate dispoziţiile 
normelor EMC şi cele pentru tensiune joasă.  
Maşinile şi echipamentele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de siguranţă şi monitorizare independente de aparate. 
Utilizatorul trebuie să se asigure că dacă aparatul se blochează, dacă este utilizat de alte persoane, dacă se blochează unitatea 
de reglare şi control etc., propulsia va funcţiona în condiţii de siguranţă. Înainte de instalare şi punerea în funcţiune personalul 
specializat trebuie să citească şi să înţeleagă acest manual de utilizare. Operaţiile de setare pot fi realizate numai de către 
electricieni specializaţi, cu respectarea normelor de siguranţă. Lucrările de montaj se pot realiza numai atunci când aparatul nu 
se află sub tensiune. Înainte de punerea în funcţiune trebuie instalate dispozitivele de siguranţă şi capacele carcasei.  
 
5. Instalarea, punerea în funcţiune şi măsuri de protecţie 
Pentru alimentarea plăcii electronice este nevoie de un bloc de alimentare extern. Instalarea poate fi realizată numai de către 
personal specializat. Respectaţi reglementările locale privind instalarea echipamentelor electrice, precum şi normele privind 
prevenirea accidentelor.  
Respectaţi condiţiile de siguranţă (VDE, norme de siguranţă pentru aparate, IEC etc.) în scopul protecţiei persoanelor şi bunurilor.  
 
6. Descrierea produsului 
Reglarea continuă a turaţiei motoarelor de curent continuu sau a lămpilor de joasă tensiune. Reglarea turaţiei se face cu ajutorul 
unui potenţiometru intern (extern) sau a unei tensiuni externe de 0 – 5 V, respectiv 0 – 10 V, în funcţie de configuraţie. Aplicaţii: 
maşini de găurit de curent continuu, automodele, motoraşe pentru ştergătoarele de parbriz, lămpi de joasă tensiune, scule 
electrice. Datorită sistemului de comandă prin impulsuri, ce funcţionează la o frecvenţă reglabilă între 500 kHz şi cca. 25 kHz, 
pierderile de putere sunt foarte mici chiar şi la turaţii mici. Limitarea curentului de ieşire de la 0 la 10 A poate fi setată continuu. 
Etaj final PWM-MOSFET.  
 
7. Date tehnice 
 Tensiune de funcţionare: 12 ... 24 V DC (tensiune continuă) 
 Sarcina max.:  10 A 
 Limitare curent:  setabil de la 0 la 10 A 
 Protecţie la scurtcircuit: temporar (5 sec.) 
 Reglare turaţie:  0 – 100% (potenţiometru sau tensiune de control) 
 Tensiune de control:  0 ... 5 VDC/0...10V DC, în funcţie de configuraţie 
 Frecvenţă de comutare: 500 Hz ... 25 kHz (v. jumper 3) 
 Dimensiuni:   110 x 90 x 30 mm 

  
8. Conectarea/manevrarea produsului 
Introduceţi jumperele J1 – J3 conform descrierii de mai jos.  
 
9. Alocarea jumperelor 
Jumper JP1 
Cu acest jumper se selectează tipul de control al aparatului: folosind potenţiometrul intern sau o tensiune externă. Aveţi la 
dispoziţie următoarele setări: 
1. Jumperul este introdus între pinul 1 (marcat cu un punct) şi pinul 2 (pinul central) (poziţie jumper JP1.1 – JP1.2): aparatul 
este controlat de potenţiometrul intern.  
2. Jumperul este introdus între pinul 2 şi pinul 3 (poziţie jumper: JP1.2 – JP1.3): aparatul este controlat de o tensiune externă.  
 
Jumper JP2 
Cu acest jumper selectaţi tipul de tensiune pentru controlul aparatului. Aveţi la dispoziţie următoarele setări: 
1. Jumperul nu este introdus; a fost aleasă tensiunea 10 V. 
2. Jumperul este introdus; a fost aleasă tensiunea 5 V.  
 
Jumper JP3 
Cu acest jumper selectaţi domeniul de frecvenţe PWM al aparatului. Aveţi la dispoziţie următoarele setări: 
1. Jumperul este introdus între pinul 1 (marcat cu un punct) şi pinul 2 (central) (poziţie jumper JP3.1 – JP3.2): domeniul 
frecvenţe PWM 0,5 ... 2 kHz. 
2. Jumperul este introdus între pinul 2 şi 3 (poziţie jumper JP3.2 – JP3.3): domeniul frecvenţe PWM poate fi setat între 1 ... 6 
kHz. 
3. Jumperul nu este introdus: domeniul de frecvenţe PWM reglabil între 4 ... 25 kHz.  
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Observaţie: Cu cât frecvenţa PWM este setată la o valoare mai mare, cu atât mai liniştit şi mai silenţios funcţionează motorul. 
Atenţie însă: nu orice tip de motor este conceput pentru frecvenţe PWM mari. Unele motoare au pierderi de putere, iar altele 
nu funcţionează deloc. De aceea frecvenţa optimă pentru un anumit motor se poate afla din experienţă sau dacă cereţi sfaturi 
de la producătorul motorului. 
 

La clemele cu şurub marcate prin „M+” şi „M-„ se conectează acum un mic motor de curent continuu sau o lampă auto.  
Rotiţi potenţiometrele R16 = LIM = limitare curent şi R8 = FRQ = setare frecvenţă în poziţia centrală. R3 (PWM = reglarea turaţiei) 
este rotit maxim spre stânga.  
 
10. Aplicarea tensiunii de alimentare 
La celelalte două cleme (U+ şi GND) se conectează la polaritatea corectă tensiunea de funcţionare (tensiune continuă), ce se 
poate înscrie în intervalul 12 – 24 V (în funcţie de tensiunea de funcţionare a consumatorului). Respectaţi neapărat polaritatea, 
căci în caz contrar aparatul se distruge! 
Motorul, respectiv lampa conectată nu pot încă rula, respectiv lumina. 
Rotiţi încet spre dreapta potenţiometrul R3; motorul ar trebui să înceapă uşor să pornească, respectiv lampa să lumineze. Setaţi 
turaţia pentru motor, respectiv luminozitatea lămpii cu R3.  
Dacă turaţia motorului nu poate fi reglată cu R3 sau motorul funcţionează permanent la turaţie maximă, decuplaţi imediat 
tensiunea de funcţionare şi verificaţi încă o dată în întregime placa electronică, respectiv conexiunile.  
 
11. Setări cu potenţiometrele 
Potenţiometrul R8 = FRQ setează frecvenţa de comutare. Rotiţi potenţiometrul până ce obţineţi o rulare liniştită a motorului la 
turaţie mică.  
Potenţiometrul R3 = PWM setează lăţimea impulsului pentru tensiunea de ieşire. Acest lucru corespunde turaţiei motorului. 
Potenţiometrul R16 = I LIM setează limitarea curentului. Nu uitaţi că motoarele au nevoie de un curent mult mai mare la pornire, 
decât mai târziu în funcţionare!  
 
12. Distorsiuni 

Dacă aţi ajuns la concluzia că aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu va mai fi 
operat.  

 

Acest lucru se referă la: 
 aparatul prezintă daune evidente 
 aparatul nu mai funcţionează 
 părţi ale aparatului ce s-au desprins sau atârnă 
 cablurile de conexiune ce prezintă daune evidente. 

 

În cazul în care dispozitivul trebuie să fie reparat piesele de schimb folosite trebuie să fie originale! Utilizarea altor piese 
de schimb poate provoca pagube materiale şi vătămări corporale grave! 
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13. Privire de ansamblu jumper 
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14. Schema de conexiuni 
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15. Eliminarea deşeurilor  
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu împreună cu gunoiul menajer.  

 
16. Eliminarea ambalajului 
În eliminarea ambalajului respectaţi normele în vigoare privind protecţia mediului şi eliminarea gunoiului. Materialele folosite la 
împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase pentru copii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi H-Tronic GmbH 
(Industriegebiet Dienhof 11, 92242 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 H-Tronic GmbH & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


