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MANUAL DE UTILIZARE 
 

MODUL BARIERĂ LUMINOASĂ IR / EMIŢĂTOR / RECEPTOR, 
12 – 15 V/DC, RAZĂ (MAXIMĂ) DE ACŢIUNE 5 M 

Cod produs: 191710 

 
 

Important! Citiţi neapărat! 
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! 
 

Notă 
Cei care fabrică un kit sau fac ca un modul să devină operaţional prin extindere, respectiv montarea unei carcase sunt 
consideraţi producători conform DIN VDE 0869 şi sunt obligaţi ca la înmânarea acestui aparat unei terţe persoane să dea mai 
departe şi documentaţia respectivă, împreună cu numele şi adresa. Aparatele care se montează în regie proprie pornind de la 
kit-uri sunt considerate produse industriale din punct de vedere al siguranţei tehnice. 
 

Condiţii de funcţionare 
 Operaţiunea de asamblare se va desfăşura doar respectând nivelul de tensiune indicat. 

 Pentru dispozitivele cu o tensiune de funcţionare mai mare sau egală cu 35 V, asamblarea finală trebuie să fie efectuată 
numai de către un specialist, în conformitate cu directivele VDE. 

 Starea de funcţionare a aparatului este arbitrară. 

 Nu depăşiţi temperatura de funcţionare (temperatura camerei), care se înscrie între valorile 0 º – 40º C. 

 Aparatul este conceput pentru utilizarea în spaţii uscate şi curate. 

 Dacă se formează condens, lăsaţi aparatul la temperatura camerei, şi aşteptaţi maxim 2 ore înainte de a-l pune în 
funcţiune. 

 Se interzice utilizarea aparatului în exterior şi în zone umede! 

 Recomandăm căptuşirea aparatului dacă acesta intră în contact cu vibraţii sau trepidaţii puternice. Ţineţi cont de faptul 
că părţile componente de pe circuitul imprimat se pot încălzi, ceea ce creşte pericolul unui incendiu atunci când este 
folosit material inflamabil pentru căptuşire. 

 Aparatul trebuie ţinut departe de vaze de flori, căzi, chiuvete şi orice alt lichid. 

 Aparatul trebuie ferit de apă stropită, umiditate şi căldură excesivă. 

 Nu folosiţi aparatul în prezenţa lichidelor uşor inflamabile! 

 Ţineţi aparatul departe de mâinile copiilor! 

 Aparatul nu are voie să fie pus în funcţiune numai de către un adult sau un specialist! 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice. 

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Nu folosiţi aparatul în spaţii în care există sau în care pot apărea gaze sau aburi inflamabili, respectiv praf. 

 Dacă aparatul trebuie reparat folosiţi numai piese de schimb originale. Utilizarea altor piese de schimb poate conduce 
la serioase daune materiale şi umane! 

 Reparaţiile nu pot fi realizate decât de către tehnicieni specializaţi.  

 După utilizare, aparatul trebuie deconectat de la alimentarea cu tensiune!  

 Dacă în interiorul aparatului a pătruns orice fel de lichid, acesta se poate defecta. În acest caz cereţi ca aparatul să fie 
examinat de către un specialist. 

 

Domenii de utilizare 
Acest aparat este folosit în mod standard pentru controlul unui releu cu ajutorul undelor infraroşu.  
Nu este permis niciun alt domeniu de aplicabilitate! 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
La manipularea produsului care funcţionează sub tensiune electrică este necesar să se respecte reglementările de siguranţă VDE, 
în special VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 şi VDE 0860. 

 Înainte de a deschide carcasa unui aparat scoateţi ştecherul din priză sau asiguraţi-vă că aparatul nu este sub tensiune. 

 Aparatul nu poate fi utilizat numai dacă părţile sale componente sunt integrate într-o carcasă. În timpul integrării într-o 
carcasă aparatul nu are voie să fie sub tensiune. 

 Nu folosiţi unelte pentru acest aparat numai dacă produsul este separat de la alimentare, iar părţile componente au 
fost descărcate de sarcinile electrice. 
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 Cablurile conducătoare de curent trebuie verificate permanent pentru a descoperi eventualele probleme cu izolarea 
acestora. Dacă observaţi vreo defecţiune a cablului, deconectaţi imediat aparatul de la curent până ce schimbaţi cablul 
în cauză.  

 La folosirea aparatului trebuie să respectaţi strict caracteristicile prescrise în manual pentru mărimile electrice. 

 Dacă din manual nu reies clar caracteristicile electrice valabile pentru aparat, felul în care trebuie realizat un circuit 
exterior sau care sunt aparatele ce pot fi conectate, plus valorile de conexiune pentru aceste componente, trebuie să vă 
adresaţi unui specialist.  

 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 că erorile în funcţionare şi operare nu se află sub controlul nostru. De aceea nu putem fi făcuţi 
responsabili pentru daunele rezultate în aceste condiţii.  

 Pentru dispozitivele cu o tensiune de funcţionare mai mare sau egală cu 35 V , asamblarea finală trebuie să fie 
efectuată numai de către un specialist. 

 Verificaţi dacă aparatul este adecvat domeniului de aplicabilitate şi locaţiei specificate. Verificaţi permanent dacă 
aparatul corespunde scopului utilizării. 

 Punerea în funcţiune trebuie realizată numai după ce circuitul este integrat în siguranţă într-o carcasă. 

 Dacă trebuie să realizaţi neapărat măsurători cu carcasa deschisă, din motive de siguranţă trebuie conectat un 
transformator de separaţie sau alimentarea să fie realizată printr-o sursă de alimentare potrivită (ce corespunde 
normelor de siguranţă). 

 Toate operaţiile de cablare trebuie să fie efectuate numai atunci când aparatul nu se află sub tensiune. 
 
 

Descrierea produsului 
Pentru a construi o barieră cu lumină infraroşie, pentru comutarea echipamentelor de contorizare şi a sistemelor de securizare a 
uşilor, ferestrelor. În modelism este folosit pentru securizarea trecerilor la nivel sau declanşarea proceselor de comutare. 
 

Acest produs corespunde cu directivele UE 89/336/CEE (EMC din 09/11/1992, compatibilitate electromagnetică). 
Orice modificare a circuitului sau alte utilizări decât cele menţionate, duc la pierderea garanţiei!  
 

Descrierea circuitului 
Bariera luminoasă funcţionează astfel: fluxul de lumină dintre emiţător şi receptor formează o barieră invizibilă, care împiedică 
intruşii, chiar dacă doar în sens figurat.  
 

Circuitul de recepţie rămâne inactiv atâta timp cât primeşte semnalul emis de către transmiţător. În timpul unei întreruperi se 
declanşează alarma, indiferent dacă e vorba de un hoţ sau de o defecţiune, de exemplu în cazul unei pene de curent. 
 

Fasciculul trebuie să rămână invizibil din două motive: în primul rând, atunci când bariera luminoasă este utilizată pentru 
protejarea proprietăţii, fiind astfel folosită pe post de sistem de alarmă, şi atunci când detectează o figură întunecată, care este 
încurajată să facă cale întoarsă! 
 

Prin urmare, în acest context, lumina infraroşie rămâne ascunsă ochiului uman, îndeplinind astfel, cea de-a doua cerinţă, de 
protecţie. Desigur, este de dorit o insensibilitate faţă de lumina normală. 
 

Senzorii infraroşu sunt într-adevăr insensibili la lumina vizibilă, reacţionând însă pozitiv la radiaţiile termice, care conţin un 
procent mare de unde IR, senzorii fiind construiţi exact în acest scop.  
 

Pentru ca sistemul să fie viabil trebuie să îndeplinească şi o a treia cerinţă. Şi anume, lumina emisă nu trebuie să funcţioneze 
continuu, ci să fie modulată (în cel mai simplu caz, prin impulsuri). Acest lucru face ca receptorul să fie sensibil doar la modulaţii 
şi frecvenţe de impuls. 
 

Dorim să subliniem faptul că bariera luminoasă IR este prevăzută pentru o varietate de alte utilizări: în modelism este folosită 
pentru securizarea trecerilor la nivel, notificarea fără contact a vizitatorilor sau iluminarea automată a scării ori circuite de 
contorizare. 
 

Dioda emiţătoare de lumină IR LD 274 este fabricată de Siemens, existând însă modele echivalente ale altor producători. Partea 
activă a suprafeţei cipului, de doar 0,3 x 0,3 mm2, produce o lumină infraroşie cu o lungime de undă de 950 nm. Pentru 
comparaţie: 
 

În cazul celui mai închis roşu (780 nm), gama de lumina vizibilă se pierde, „în jos”. Este binevenită focalizarea radiaţiilor emise, al 
căror unghi de deschidere este de doar 5 °. 
 

Un fototranzistor potrivit este (printre altele) modelul oferit de Telefunken. BPW 40 poate fi recepţionat la un unghi larg pentru 
radiaţii infraroşii, fiind foarte apropiat de gama LD 274, datorită sensibilităţii sale spectrale. 
 

Impusul diodei emiţătoare este de forma unui semnal pătrat, de frecvenţă reglabilă; este generat de către temporizatorul 
universal NE555 în transmiţător, durata de conectare fiind variabilă (30 ... 140 microsecunde, reglabilă prin potenţiometru P1), 
durata de descărcare a C1 (prin R2) rămânând constantă la aproximativ 40 de microsecunde. 
 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

Acest lucru duce la un domeniu de setare pentru frecventa pulsului emiţătorului, de la 5.. 14 kHz, cu o valoare medie optimă de 
aproximativ 7 kHz. 
 

Pe partea receptorului flash-urile infraroşii întâlnesc suprafaţa de bază sensibilă la lumină a fototranzistorului T2. Fotonii care 
intră duc la eliberarea de electroni, care permit apoi fluxul de curent de la colector la emitor (ca la tranzistoarele bipolare 
convenţionale). 
 

Variaţiile de intensitate produse de impulsuri duc la schimbări de tensiune la rezistorul colector R4, care ajung prin intermediul 
condensatorului C4 la amplificatorul operaţional (OpAmp). 
Amplitudinea tensiunii alternative regenerată de R7 are un minim de aproximativ 7,2 kHz. Deoarece aceasta duce la intrarea 
minus a amplificatorului operaţional, amplificarea (respectiv, sensibilitatea) se află la maximum pentru această frecvenţă. 
 

Condensatorul electrolitic C6 decuplează tensiunea alternativă amplificată, semi-undele negative se opresc rapid datorită 
deviaţiei prin D2 (efect de scurtcircuit), în timp ce semi-undele pozitive determină prin C1 reîncărcarea lui C8. În cazul în care 
tensiunea de încărcare este suficientă, tranzistorul T1 este conectat şi releul este activat. 
 

În privinţa asamblării urmăriţi întocmai schema conexiunilor, respectând indicaţiile de montare ale etapei I. O atenţie deosebită 
trebuie acordată polarităţii corecte a diodelor şi condensatorilor electrolitici. La lipirea celor două socluri crestătura pentru CI 1 
indică spre LD1, iar cea pentru CI 2 spre C4. 
 

Fiţi foarte atenţi la polaritatea celor doi opto-semiconductori. În cazul lui LD1, piciorul scurt (catodul K) indică spre marcajul 
„LD1”, în timp ce tranzistorul (în acest caz, colectorul C) indică spre C4 . 
 

Ajustarea se face foarte simplu. Aşezaţi cele două module la o anumită distanţă unul de celălalt (aproximativ 1 ... 2 metri), astfel 
încât cele două optoelemente să stea faţă în faţă. 
 

Alimentaţi cele două circuite imprimate cu o tensiune între 12-15V şi asiguraţi-vă că releul este activat. Măsuraţi tensiunea 
alternativă a anodului D1 (catodul D2), care e de aproximativ 8-12V, ca valoare maximă (utilizare limitată a ieşirii amplificatorului 
operaţional). Scoateţi transmiţătorul încet şi reglaţi potenţiometrul P1 pe valoarea maximă pentru cea mai mică tensiune 
folosită.  
 

După ce aţi orientat cu atenţie traseul de transfer dintre emiţător/receptor, bariera poate fi pusă în funcţiune. 
 

Date tehnice 
Tensiune de alimentare:  12 .. 15 V = 
Emiţător:   lumina infraroşie intermitentă (7,2 kHz) 
Receptor de ieşire:  releu 1 x V, 3 A 
Consum de putere:  emiţător cca. 20 mA 
    receptor cca. 30 mA (releu activat) 
Rază de acţiune:   max. 5 m 
Dimensiuni:   43 x 25 mm (emiţător) 
    51 x 42 mm (receptor) 
 

Atenţie! 
Înainte de a începe operaţiile de montare, înainte de a opera dispozitivul citiţi, în linişte, instrucţiunile de montare şi de siguranţă 
de la început până la sfârşit. În acest fel, veţi şti încă de la început ce trebuie să faceţi şi la ce anume să fiţi atenţi pentru a evita 
eventualele erori, care uneori nu pot fi înlăturate decât foarte greu! 
 

Realizaţi curat şi cu meticulozitate operaţiile de lipire şi de cablare; nu folosiţi cositor sau pastă de lipit acide. Asiguraţi-vă că nici 
unul dintre punctele de lipire nu este rece. În cazul în care lipirea este imprecisă, dacă nu a fost realizată curat, sau dacă nu aţi 
integrat componentele la locul lor, veţi pierde destul de mult timp, căutând posibilele erori. Se poate întâmpla, uneori, ca 
anumite componente să se distrugă, ceea ce atrage după sine o reacţie în lanţ ajungându-se în final, la distrugerea completă a 
montajului. 
 

Reţineţi! Componentele lipite cu cositor sau pastă de lipit acide, nu vor fi reparate de către noi. 
 

În realizarea circuitelor electronice este nevoie de cunoştinţe de bază privind manevrarea componentelor, lipirea şi manevrarea 
componentelor electrice, respectiv electronice. 
 

Indicaţii generale privind realizarea unui circuit 
Dacă montarea se face cu atenţie şi răbdare, se reduce riscul ca după încheierea operaţiilor de asamblare ceva să nu 
funcţioneze. 
Verificaţi fiecare pas în parte, fiecare poziţie de lipire de două ori, înainte de a merge mai departe! Respectaţi planu l de montaj! 
Nu săriţi peste nici un pas şi nu modificaţi nimic din acest plan! Fiecare pas al montării trebuie verificat de două ori: o dată 
montajul şi a doua oară funcţionarea.  
 

Asiguraţi-vă că aveţi suficient timp la dispoziţie; nu faceţi lucrurile în grabă, fiindcă, dacă va fi nevoie să identificaţi o posibilă 
eroare timpul consumat va fi triplu faţă de cel dedicat montării.  
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O cauză deseori întâlnită pentru problemele în funcţionare este eroarea de montaj, de ex. plasarea incorectă a părţilor 
componente. Respectaţi cercurile colorate de pe rezistenţe, deoarece unele dintre ele pot fi uşor confundate.  
 

Respectaţi valorile condensatorilor, de ex. n 10 = 100 pF (nu 10 nF). În acest caz vă ajută verificarea de două sau chiar de trei ori. 
Aveţi grijă ca toate picioruşele circuitelor integrate să intre perfect la locul lor. Circuitul integrat trebuie să sară în locaşul său 
aproape de la sine printr-o simplă apăsare. Dacă acest lucru nu se întâmplă mai mult ca sigur că un picioruş este curbat.  
 

Dacă nu există nicio problemă cu circuitele integrate, atunci o altă cauză posibilă ar putea fi o poziţie de lipire rece. Acest lucru 
se întâmplă dacă locul de lipire nu a fost suficient încălzit, iar cositorul nu face contact cu firele, sau dacă în timpul răcirii legătura 
s-a mişcat exact în momentul solidificării. Aceste erori pot fi recunoscute după aspectul mat al suprafeţei de lipire. Singura 
soluţie este o altă operaţie de lipire în locul cu problemă.  
 

90% din problemele de montaj ale dispozitivelor, apar din cauza erorilor de lipire, lipire la rece, lipire greşită, etc. Astfel, unele 
dintre aparatele trimise înapoi, au fost doar incorect lipite. 
 

De aceea, folosiţi pentru lipire numai cositor electronic cu denumirea SN 60 Pb (60% cositor, 40% plumb). Acesta conţine 
colofoniu care serveşte la protejarea locului de lipit împotriva oxidării. În nici un caz nu folosiţi alte materiale precum pasta de 
lipit, deoarece sunt acide. Acestea pot distruge placa şi componentele electronice; în plus conduc curentul şi de aceea produc 
scurgeri de curent şi scurtcircuite.  
 

Dacă până acum totul e în regulă, însă montajul nu este funcţional, atunci probabil că o parte componentă este defectă. Dacă nu 
aveţi experienţă în electronică cereţi sfatul unui prieten mai experimentat şi care posedă eventual aparate de măsură.  
 

Dacă nu aveţi această posibilitate, trimiteţi produsul bine ambalat şi cu o descriere detaliată, precum şi cartea tehnică, 
departamentului nostru de reparaţii. (Este foarte important să specificaţi eroarea exactă, pentru a garanta reuşita reparării  
produsului!) 
Descrierea detaliată a erorii este important, pentru că problema poate apărea la alimentatorul de reţea sau la circuitele externe. 
 

Notă 
Acest dispozitiv a fost construit şi testat de mai multe ori ca şi prototip, înainte de a trece la producţia de serie, care nu începe 
decât după ce sunt atinse standardele de calitate în ceea ce priveşte funcţionarea şi siguranţa în operare.  
 

Pentru a atinge un anumit grad de siguranţă în montarea sistemului, operaţiile de montare au fost împărţite în două etape: 
 
 

1. Etapa I: montarea componentelor pe circuitul imprimat 
2. Etapa II: testul de funcţionare 
 

Pentru lipirea componentelor (exceptând cazurile în care se menţionează contrariul) aveţi grijă ca acestea să fie lipite fără spaţii 
pe circuitul imprimat. Toate firele de conexiune în exces sunt tăiate direct deasupra poziţiei de lipire. 
 

Deoarece în acest caz este vorba despre puncte de lipire foarte mici şi apropiate unul de celălalt, recomandăm folosirea unui 
ciocan de lipire cu un vârf mic. Lipirea şi montarea componentelor trebuie executată cu mare atenţie. 
 
 

Instrucţiuni privind lipirea 
Dacă nu aveţi experienţă în ce priveşte lipirea, citiţi mai întâi aceste instrucţiuni, înainte de a începe lipirea. 
 

1. Nu folosiţi niciodată pentru lipire, în cazul circuitelor electronice, apă sau pastă de lipit, fiindcă acestea includ acizi ce 
distrug părţile componente şi conexiunile.  

 

2. Nu folosiţi drept material de lipire decât cositor electronic SN 60 Pb (şi anume, 60% staniu, 40% plumb), cu ajutorul 
colofonului, care serveşte drept material de protecţie.  

 

3. Folosiţi un ciocan de lipire mic cu putere de încălzire de max. 30 W. Vârful pistolului ar trebui să fie fără cruste, astfel 
încât căldura să poată fi repartizată uniform spre locul de lipire.  

 

4. Operaţiunea de lipirea trebuie să fie executată rapid, deoarece perioadele mai lungi de lipire distrug componentele. 
Acest lucru este valabil şi pentru înlocuirea lipiturilor sau îndepărtarea urmelor de cupru. 

 

5. Pentru lipire ţineţi vârful pistolului pe locul de lipire, care va atinge în acelaşi timp şi firul şi linia circuitului. Totodată 
este aplicată o cantitate mică de cositor, care este de asemenea încălzită. După ce cositorul începe să curgă mutaţi-l pe 
punctul de lipit, apoi aşteptaţi un pic până ce cositorul rămas este bine repartizat şi îndepărtaţi vârful pistolului de la 
punctul de lipire.  

 

6. Aveţi grijă ca timp de 5 sec. după îndepărtarea pistolului componenta lipită să nu se mişte. Ceea ce trebuie să se vadă 
este un punct argintiu, strălucitor şi curat.  

 

7. O premisă de bază pentru o lipire corectă este ca vârful pistolului să fie curat şi să nu prezinte urme de oxidare. De 
aceea, după fiecare lipire, îndepărtaţi cositorul în exces sau murdăria de pe vârf cu ajutorul unui burete umed.  
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8. După lipire tăiaţi firele direct deasupra punctului de lipire cu ajutorul unui mic cleşte.  
 

9. La lipirea semiconductorilor, ledurilor şi circuitelor integrate trebuie să respectaţi întocmai perioada de lipire de cca. 5 
sec.; nu depăşiţi această perioadă căci altfel distrugeţi componenta. De asemenea, pentru aceste componente 
respectaţi polaritatea corectă. 

 

10.  După montare verificaţi cu atenţie fiecare circuit, fiecare componentă, conexiunile sau firele care nu au voie să fie 
acoperite cu cositor.  

 

11.  Nu putem fi făcuţi răspunzători pentru punctele de lipire greşit alese, conexiunile eronate sau erorile din montare. 
 
 

1. Etapa I:  
Montarea componentelor pe ambele plăci de circuit imprimat 

 

1.1 Rezistenţele 
Pentru început, firele de conexiune ale rezistenţelor trebuie îndoite în unghi drept (vezi schema de montaj). Introduceţi 
rezistenţele în orificiile prevăzute. Pentru a împiedica alunecarea componentelor de pe circuitul imprimat pliaţi firele de 
conexiune ale rezistenţelor cu cca. 45° şi lipiţi-le cu grijă pe pistele conductoare din partea posterioară a circuitul imprimat. În 
final, tăiaţi firele. 
 

Pentru acest dispozitiv au fost folosite rezistenţe cu strat de carbon. Acestea au o toleranţă de 5% şi sunt simbolizate printr-un 
„cerc-toleranţă” de culoare aurie. Rezistenţele cu strat de carbon posedă în mod normal 4 cercuri colorate. Pentru a decodifica 
aceste culori ţineţi rezistenţa în aşa fel încât cercul-toleranţă auriu să se afle pe partea dreaptă a rezistenţei. Cercurile colorate 
sunt citite apoi de la stânga la dreapta! 
 

R1 =  1 k  maro,  negru,  roşu 
R2 =  2,7 k  roşu,  violet,  roşu 
R3 =  470 R  galben,  violet,  maro 
R4 =  100 k  maro,  negru,  galben 
R5 =  270 k  roşu,  violet,  galben 
R6 =  270 k  roşu,  violet,  galben 
R7 =  47 k  galben,  violet,  portocaliu 
R8 =  47 k  galben,  violet,  portocaliu 
R9  270 R   roşu,  violet,  maro 
R10 =  180 k  maro,  gri,  galben 
R11 =  10 k  maro,  negru,  portocaliu 
 

 
 

1.2. Diodele 
Firele de conexiune ale diodelor trebuie îndoite corespunzător, în unghi drept, iar diodele introduse în orificiile corespunzătoare, 
conform schemei de montaj. Aveţi grijă ca diodele să respecte polaritatea corectă (poziţia liniei catodului)! 
Pentru ca diodele să nu cadă de pe circuitul imprimat la rotirea acestuia, pliaţi firele de conexiune la cca. 45° şi lipiţi-le pe pistele 
conductoare, folosind un timp de lipire de 5 sec. Apoi tăiaţi firele rămase.  
 

D1 =  1 N 4148  Diodă universală siliciu 
D2 =  1 N 4148  Diodă universală siliciu 
D3 =  1 N 4148  Diodă universală siliciu 
 

 
 

1.3 Pinii de lipire 
Apăsaţi pinii în locaşul lor, cu ajutorul unui cleşte. Apoi, sudaţi pinii pe partea conductorului. 
 
7 pini de lipire 
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1.4 Soclul circuitului integrat (CI) 
Introduceţi soclul circuitului integrat în poziţia corespunzătoare de pe circuitul imprimat.  
 

Atenţie! 
Respectaţi crestătura sau orice alt marcaj din partea superioară a cadrului. Aceasta este marcarea (conexiunea 1) pentru 
circuitul integrat, care va trebui mai târziu montat. Cadrul trebuie aşezat în aşa fel încât marcajul său să corespundă cu cel 
imprimat pe circuitul imprimat. 
 

Pentru a împiedica căderea soclului de pe circuitul imprimat în timpul operaţiilor de lipire, se folosesc doi pini terminali în poziţie 
oblică curbaţi în soclu, iar apoi sunt lipite toate picioruşele de conexiune.  

2 x soclu 8 pini 
 

1.5 Tranzistorul 
Pentru această operaţiune tranzistorul este aşezat conform schemei de montaj şi lipit pe circuitul imprimat. 
 

Respectaţi poziţia corectă: carcasele tranzistorilor trebuie conectate pe locul lor de montare. Orientaţi-vă după partea 
aplatizată a carcasei. Picioruşele nu trebuie în nici un caz să se încrucişeze, iar componentele trebuie lipite la cca. 5 mm faţă de 
circuitul imprimat. 
 

Perioada de lipire trebuie să fie scurtă, fiindcă prin supraîncălzire distrugeţi tranzistorul. 
 
T1 = BC 547, 548, 549 A, B sau C Tranzistori de putere mică 

 
           vedere de jos 
 

1.6 Condensatorii 
Introduceţi condensatorii în orificiile corespunzătoare, îndoiţi firele şi lipiţi-le corect pe pistele conducătoare. În cazul 
condensatorilor electrolitici respectaţi polaritatea corectă (+ -). 
 

Atenţie! 
În funcţie de producător condensatorii electrolitici poartă diferite simboluri pentru polaritate. Unii producători folosesc 
simbolul +, iar alţii semnul - . Ceea ce trebuie respectat este indicaţia de polaritate ce apare pe condensatori.  
 
C1 = 0,015 uF = 15 = 153 nF  Condensator cu folie 
C2 = 100 uF    Condensator 
C3 = 0,01 uF = 10 = 103 nF  Condensator ceramic 
C4 = 0,047 uF = 47 = 473 nF  Condensator cu folie 
C5 = 100 uF    Condensator 
C6 = 2,2 uF    Condensator 
C7 = 0,047 uF = 47 = 473 nF  Condensator cu folie 
C8 = 4,7 uF    Condensator 
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1.7 Potenţiometrul de reglare 
Lipiţi potenţiometrul „trim” pe circuit. 
 

P1 = 10 k (frecvenţă de emisie) 

 
 

1.8 Diodă emiţătoare + fototranzistor 
Lipiţi atât dioda emiţătoare, cât şi fototranzistorul pe circuitul imprimat, respectând polaritatea corectă. Partea plată sau 
conexiunea mai scurtă indică catodul, respectiv colectorul în cazul fototranzistorului. 
 

Dacă priviţi ledul în lumină veţi recunoaşte catodul după electrodul mai mare din interiorul acestuia. Pe schema de montaj 
poziţia catodului este indicată printr-o linie în profilul carcasei diodei luminoase. 
 

Lipiţi prima dată numai un picioruş de conexiune al diodei, astfel încât acesta să poată fi aliniat exact. După aceea lipiţi şi al 
doilea picioruş de conexiune.  
 

LD1 =   LD 274, LD 271, CQW 13, 99 sau CQY SFH 409 
Dioda emiţătoare IR (de obicei în carcase fumurii) 

BPW T2 =  40, BP 103 B sau 309 SFH 
Fototranzistor 

 
 
1.9 Releul 
Echipaţi circuitul imprimat cu releul de 12 V şi lipiţi pinii pe partea traseelor conductoare. 
 

RL1 = Rel. 12 V 1 x U 

 
 

1.10 Circuitele integrate (IC) 
În final, introduceţi circuitele integrat la polaritatea corectă în cadrul corespunzător.  
 

Atenţie! 
Circuitele integrate sunt foarte sensibile la polaritatea greşită! De aceea respectaţi simbolurile corespunzătoare ale circuitului 
integrat (punct sau crestătură).  
Circuitele integrate nu au voie să fie schimbate sau montate în cadru în prezenţa tensiunii de operare! 
 
IC 1 =  NE 555, CA 555, UA 555 sau MC 1455 Regulator de tensiune IC 
  (crestătura sau punctul trebuie să indice spre R1) 
IC2 =  LM 741, CA 741 sau UA 741 Amplificator operaţional 
  (crestătura sau punctul trebuie să indice spre C4) 
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1.11 Controlul final  
Controlaţi încă o dată poziţia şi polaritatea corectă a tuturor componentelor. Verificaţi să nu existe resturi de cositor pe traseele 
conductoare, căci acestea pot conduce la scurtcircuite şi distrugerea componentelor. 
 

Apoi controlaţi dacă capetele firelor tăiate se află pe sau sub placă, căci acestea pot la rândul lor determina scurtcircuite. 
 

Majoritatea problemelor apar din cauza lipirii eronate (locuri de lipire reci, cositor de lipit incompatibil etc.).  
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Schemă de montaj 
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Schemă de conexiuni 

 
 
 

2.  Etapa II:  
 

Conexiune/Punere în funcţiune 
2.1 După examinarea plăcii şi soluţionarea eventualelor erori (poziţii incorecte de lipire, poduri de lipire) poate fi realizat primul 
test de funcţionare. 
 

Acest kit poate fi alimentat numai cu tensiune continuă filtrată de la un bloc de alimentare la reţea sau folosind un 
acumulator/baterie. Această sursă de tensiune trebuie să poată livra şi curentul necesar.  
Încărcătoarele auto şi transformatoarele folosite la jucăriile electrice nu sunt potrivite drept sursă de tensiune; în plus d istrug 
componentele, respectiv determină blocarea funcţionării.  
 

Pericol de moarte! 
Dacă folosiţi un bloc de alimentare la reţea ca şi sursă de tensiune, acesta trebuie să respecte directivele VDE privind 
securitatea! 
 

2.2  Folosind o şurubelniţă mică fixaţi potenţiometrul P1 (emiţător) aproximativ în poziţia de mijloc. 
2.3 Aplicaţi la bornele „+” şi „-” ale emiţătorului, la polaritatea corectă, tensiunea de alimentare situată între 12-15 V. 
  

Ţineţi cont de polaritatea corectă, fiindcă altfel componentele se pot distruge. 
 

2.4  Dacă aveţi un osciloscop, măsuraţi la pinul 3 din IC1; la acest pin trebuie să fie un semnal de undă rectangular. 
2.5 Aplicaţi la bornele „+” şi „-” ale receptorului, la polaritatea corectă, tensiunea de alimentare continuă de 12 V. 
 

Ţineţi cont de polaritatea corectă, fiindcă altfel componentele se pot distruge. 
 

2.6 Aliniaţi transmiţătorul şi receptorul unul împotriva celuilalt. Conectaţi apoi sonda de la osciloscop la pinul 6 al IC2 şi setaţi 
prin P1 semnalul la maxim. 
2.7 Dacă până acum totul este în regulă puteţi sări peste lista de verificare în caz de erori. 
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2.8 În cazul în care, contrat aşteptărilor, nu puteţi efectua nicio ajustare sau aţi identificat orice altă disfuncţionalitate, 
deconectaţi imediat tensiunea de funcţionare şi verificaţi încă o dată circuitul imprimat urmând punctele de verificare din l ista 
de mai jos. 
 
 

Listă de verificare în caz de erori 
Respectaţi fiecare pas al verificării! 

 Înainte de a începe revizuirea circuitului, îndepărtaţi neapărat tensiunea de operare. 
 

 Tensiunea de operare pentru aparatul conectat se află în domeniul 12-15 V? 
 

 Deconectaţi din nou tensiunea de operare. 
 

 Sunt rezistenţele lipite corect în funcţie de valoarea lor? Verificaţi încă o dată valorile conform punctului 1.1. 
 

 Diodele sunt lipite la polarităţile corecte? Inelul catodului de pe diodă corespunde cu marcajul de pe placa circuitului 
integrat?  

  Inelul catodului lui D 1 trebuie să indice spre releu.  
  Inelul catodului lui D 2 şi D3 trebuie să indice în direcţia opusă releului. 

 
 Sunt condensatorii electrolitici lipiţi la polaritatea corectă?  

Comparaţi marcajele de polaritate imprimate pe condensatorii electrolitici cu cele de pe placa circuitului imprimat, 
respectiv cu cele ale schemei de plantare din manual. Ţineţi cont de faptul că în funcţie de producătorul 
condensatorului electrolitic pe componente poate fi marcat „+” sau „ – „.  
 

 Tranzistorul este lipit corect de jur împrejur? Picioruşele de conectare sunt încrucişate? Totul e conform schemei de 
montaj? 

 
 Ledul transmiţător e lipit corespunzător, cu respectarea polarităţii corecte? Dacă priviţi ledul în lumină veţi recunoaşte 

catodul după electrodul mai mare din interiorul acestuia. Pe schema de montaj poziţia catodului este indicată printr-o 
linie în profilul carcasei diodei luminoase. 
Catodul ledului 1 trebuie să indice spre marcajul de pe placa circuitului imprimat LD1. 

 
 Sunt circuitele integrate aşezate la polaritatea corectă în soclu?  

 Crestătura sau punctul de pe IC1 trebuie să indice spre LD 1. 
 Marcatorul de la IC2 trebuie să indice spre C4. 

 
 Sunt circuite integrate (IC1 şi IC2) instalate corect, în funcţie de tipul lor? Verificaţi din nou denumirea acestora. 
 
 Au intrat toate picioruşele circuitelor integrate în suport? Se întâmplă deseori ca la introducerea în suport un picioruş să 

se îndoaie sau să nu intre în suport. 
 
 Există vreun pod de lipire sau un scurtcircuit în zonele lipite? Comparaţi conexiunile traseelor conductoare, care pot 

semăna cu un pod de lipire, cu cele imprimate pe schema de montaj ca să evitaţi deconectarea unui traseu conductor. 
Pentru a descoperi repede întreruperi ale circuitelor conductoare, menţineţi placa lipită contra luminii şi priviţi cu 
atenţie toate lipiturile. 

 
 Puteţi identifica vreun punct de lipire la rece? Verificaţi temeinic fiecare punct de lipire! Verificaţi cu o pensetă dacă 

componentele nu se mişcă. Dacă aveţi dubii în privinţa unui punct de lipire, lipiţi din nou această zonă. 
 

 Verificaţi de asemenea ca fiecare punct de lipire să fie corect lipit.  
 

 Dacă aţi folosit paste de lipit sau alte mijloace de acest gen în timpul lipirii, sau cositorul nu este compatibil cu această 
metodă de lipire atunci circuitul imprimat nu va funcţiona. Acest substanţe conduc curentul şi de aceea produc scurgeri 
de curent şi scurt-circuite.  
Pentru părţile componente lipite cu asemenea substanţe se pierde dreptul la garanţie. Acestea nu sunt nici reparate, 
nici înlocuite. 

 
2.9 După ce aţi verificat toate aceste puncte şi aţi corectat eventualele greşeli, verificaţi din nou fiecare componentă în parte. 

Abia după aceea puteţi pune în funcţionare aparatul. De acum totul ar trebui să funcţioneze. 
După realizarea testului de funcţionare puteţi integra circuitul într-o carcasă pentru a-l folosi în scopul pe care îl doriţi, 
respectând directivele VDE. 
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Mod de operare 
 Releul poate fi operat la maxim 42V.  

 Fototranzistorul (receptorul) ar trebui să fie protejat de lumină ambiantă printr-un tub, etc. 

 Pentru îmbunătăţirea razei de acţiune putem utiliza pentru dioda de transmisie respectiv pentru fototranzistor lentilele 
convergente (socluri led cu sistem optic). 

 

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 situaţiile în care: 
- aparatul prezintă daune evidente 
- aparatul nu mai funcţionează 
- când părţi ale aparatului s-au desprins sau atârnă 
- când firele conducătoare prezintă daune evidente. 

  
 
 

În cazul în care aparatul trebuie reparat folosiţi numai piese de schimb originale. Utilizarea altor piese de 
schimb poate conduce la serioase daune materiale şi vătămare corporală! 
 
Reparaţiile nu pot fi realizate decât de către tehnicieni specializaţi. 
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