
 

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

MANUAL DE UTILIZARE 
 

MODUL CIRCUIT BASCULANT MONOSTABIL 
Cod produs: 191981 

 
 

 
 
Important! Citiţi neapărat! 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest manual de utilizare. 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 
Cel care realizează un kit sau un grup funcţional, 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 şi adresa. Dispozitivele asamblate individual din kituri reprezintă din punct de vedere tehnic un 
produs industrial.  
 
Condiţii de funcţionare 

• Modulul poate funcţiona numai la tensiunea prescrisă. 

• Pentru dispozitivele cu tensiune de funcţionare ≥ 35 V asamblarea finală trebuie să fie efectuată de un specialist, în 
conformitate cu reglementările VDE. 

• Poziţia de funcţionare a dispozitivul este arbitrară. 

• Consumatorii conectaţi la acest modul nu trebuie să depăşească o putere conectată de max. 40 VA! 

• La instalarea modulului verificaţi dacă secţiunea cablului este suficientă.  

• Consumatorii se conectează respectând normele VDE. 

• Temperatura mediului înconjurător (a camerei) nu are voie să depăşească în timpul funcţionării intervalul 0 – 40 °C.  

• Aparatul este conceput pentru a funcţiona în spaţii curate şi uscate. 

• Dacă se formează apă prin condensare trebuie să aşteptaţi cca. 2 ore drept perioadă de aclimatizare a aparatului. 

• Nu este permisă funcţionarea aparatului în aer liber, respectiv spaţii umede. 

• Dacă modulul va fi supus la vibraţii sau zdruncinături puternice recomandăm capitonarea acestuia. Ţineţi cont de faptul 
că pe placa electronică componentele se pot încălzi şi de aceea există pericol de incendiu dacă se foloseşte material de 
capitonare inflamabil. 

• Modulul trebuie ţinut departe de vaze de flori, căzi, lichide, etc. 

• Feriţi modulul de umezeală, apă stropită şi căldură. 

• Aparatul nu are voie să fie utilizat împreună cu lichide uşor inflamabile ! 

• Modulele şi componentele electronice nu au ce căuta în mâinile copiilor ! 
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• Modulele pot fi puse în funcţiune numai sub supravegherea unui adult informat sau a unui 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, centre de formare, hobby şi ateliere de auto-instruire, operarea componentelor trebuie să fie supravegheată de 
către personal instruit. 

• Nu folosiţi niciodată modulul 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! 

• Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată numai de către un expert! 

• Separaţi întotdeauna aparatul de la tensiunea de alimentare după utilizare.  

• Orice lichid ce pătrunde în dispozitiv l-ar putea deteriora. Dacă aţi vărsat orice lichid în dispozitiv acesta trebuie să fie 
verificat de către un profesionist calificat. 

 
Domenii de utilizare 
Domeniul de utilizare al acestui modul este cuplarea şi decuplare temporizată a aparatelor folosind un impuls de declanşare 
scurt sau continuu. Nicio altă utilizare nu este permisă! 
 
 
Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul manipulării aparatelor ce intră în contact cu tensiune electrică trebuie respectate normele 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 se află sub 
tensiune. 

• Modulele sau aparatele nu pot fi utilizate numai dacă părţile lor componente sunt integrate într-o carcasă. În timpul 
asamblării aparatul nu are voie să fie sub tensiune. 

• Nu folosiţi unelte cu acest aparat numai dacă produsul este separat de la alimentare, iar părţile sale componente au 
fost descărcate de sarcinile electrice. 

• Cablurile conducătoare de curent folosite la conectarea modului 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.  

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

• Dacă din descrierea consumatorului final domestic nu reies clar caracteristicile electrice valabile pentru modul, felul în 
care trebuie realizat un circuit exterior sau tipul de 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 de faptul că erorile de funcţionare şi conexiune nu se află sub controlul nostru. De aceea nu 
putem fi făcuţi responsabili pentru daunele rezultate în aceste condiţii.  

• Dacă modulul nu funcţionează trebuie returnat împreună cu descrierea exactă a defecţiunii (căci numai descrierea clară 
a erorii permite repararea kitului) şi instrucţiunile de asamblare, dar fără carcasă. Montarea sau demontarea carcasei 
implică costuri suplimentare. Modulele deja asamblate nu mai pot fi schimbate. Operaţiile de asamblare şi manevrarea 
tensiunii de alimentare implică respectarea normelor VDE.  

• Dispozitivele cu tensiune de funcţionare ≥ 35 V trebuie conectate numai de către un specialist. 

• Verificaţi în orice caz dacă modulul este adecvat pentru scopul sau locul de utilizare. 

• Modulul poate fi pus în funcţiune numai dacă acesta este integrat într-o carcasă. 

• Dacă sunt necesare măsurători cu carcasa deschisă, atunci din motive de siguranţă trebuie conectat un transformator 
de separare ori alimentarea să fie realizată de la un bloc de alimentare adecvat (care respectă condiţiile de siguranţă).  

• Toate operaţiile de cablare trebuie realizate numai atunci când modulul nu se află sub tensiune.  
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Descrierea produsului 
Pentru majoritatea operaţiilor de comutare este nevoie ca acţionarea unui buton sau a unui comutator să declanşeze un impuls 
de o anumită lungime, indiferent dacă comutatorul este acţionat scurt sau continuu. Intervalul de timp (timpul pentru activarea 
releului) se reglează continuu în domeniul 0 – 10 sec., folosind un potenţiometru.  
Dacă timpul setat nu s-a scurs încă, reapăsarea butonului nu are niciun efect. Acest circuit imprimat include două monoflopuri 
independente. Modulul este adecvat şi pentru comanda centrală a roletelor (în combinaţie cu un comutator crepuscular sau 
timer).  
Acest produs a fost testat pentru compatibilitate electromagnetică (directiva EC 89/336/EMC) şi a primit ştampila CE 
corespunzătoare.  
Aprobarea obţinută nu mai este valabilă în caz de modificare a circuitului, respectiv dacă sunt folosite alte componente decât 
cele menţionate.  
 
Descrierea circuitului 
Un circuit basculant monostabil (monoflop) se află într-o stare stabilă numai dacă este inactiv. În cazul unui stimul extern – 
impuls de declanşare – circuitul basculează o anumită perioadă de timp înainte de a se reîntoarce automat la starea iniţială. 
Durata impulsului este determinată în mod normal de un element RC extern, ce stabileşte constanta de timp a monoflopului. 
Durata impulsului se calculează înmulţind R cu C, rezultat care la anumite modele trebuie multiplicat cu un factor de 
proporţionalitate.  
Generarea impulsurilor este un capitol foarte important în electronică. Mai precis este vorba despre generarea ciclică a 
semnalelor rectangulare. Impulsurile au lungimi diferite şi sunt legate de anumite rezultate. 
 

Datorită numeroaselor sale opţiuni de montare şi utilizare modulul HEF4538 merită o analiză mai amănunţită. Este vorba despre 
un circuit monoflop redeclanşabil, cu specificarea că această caracteristică poate fi suprimată extern.  
Cele două circuite interne sunt construite identic şi de aceea ne putem limita la descrierea unui singur circuit.  
 

În starea de repaus ieşirea Q se află în poziţia LOW, iar ieşirea Q complementară în HIGH. Circuitul integrat iese din starea de 
repaus folosind un stimul extern, aşa-numitul impuls de declanşare. Timpul de aşteptare ce intervine în starea instabilă apărută 
după apariţia stimulului extern este determinat de elementul RC extern (conexiunile C şi RC). 
Din fericire pentru utilizatori la acest modul durata impulsului se calculează simplu înmulţind rezistenţa cu capacitatea, fără a fi 
nevoie de implicarea unui alt factor, aşa cum se întâmplă în cazul altor modele. 
 

Exemplu: 
Prin multiplicarea unei capacităţi de 1 F cu o rezistenţă de 1 Ω se obţine drept rezultat 1 sec. În cazul unui circuit cu 10 kΩ şi 10 
μF rezultatul este 10 la puterea-1 s = 0,1 s. Cu alte cuvinte: un element RC de 10 kΩ/10 μF obţine în cazul acestui circuit 
monoflop o durată a impulsului de 0,l sec. Dacă valoarea condensatorului (sau a rezistenţei) este de 5x mai mare atunci şi 
constanta de timp va fi de 5x mai mare.  
 

Legat de timpii care pot fi obţinuţi putem adăuga următoarele: condensatorul care determină timpul nu are voie să aibă o 
valoare mai mică de 4,7 nF sau mai mare de 100 μF. Limita inferioară este determinată de capacităţi parazitare, care ar putea 
falsifica rezultatul, iar C-maxim este limitat de sarcina maximă admisibilă pentru tranzistorii interni. 
 

Producătorul recomandă o rezistenţă minimă de 4 kΩ, în timp ce valoarea maximă este ignorată. Circuitul integrat evaluează 
tensiunea de încărcare a condensatorului, care obţine curent de la rezistenţa în serie externă. Puţin curent „dispare” şi în 
intrarea RC a circuitului integrat, iar acest curent de scurgere depinde în mod semnificativ de temperatură. În situaţii 
nefavorabile se poate ajunge la valoarea de 100 nA, ceea ce pare foarte puţin, dar: 
 

La o tensiune de alimentare de 10 V şi o rezistenţă de încărcare de 10 MΩ, condensatorul ar primi numai 1 µA; dacă din această 
valoare „se pierd” 0,1 µA (în circuitul integrat) ar rezulta o eroare de 10% (în funcţie de temperatură), cu efect asupra duratei 
impulsului. Iar pentru a rămâne o valoare suficientă, limita superioară pentru rezistenţă trebuie să fie de cca. 1 MΩ (efectul 
erorii mai mic de 1%).  
 

Foarte utilă este intrarea RESET; dacă este adusă pe LOW, atunci se întrerupe imediat un eventual impuls în curs. Acest lucru 
acţionează un tranzistor intern, ce descarcă condensatorul extern prin scurtcircuitare (de aceea este nevoie de valoarea maximă 
pentru condensator).  
 

Dacă după aplicarea tensiunii de funcţionare această intrare este menținută scurt timp la masă (de ex. cu un alt element RC) 
atunci nu poate apărea un impuls nedorit. Pentru anumite aplicaţii acest lucru are o importanţă foarte mare, de ex. după o pană 
temporară în alimentare.  
 

Ne rămân de analizat numai cele două intrări de declanşare (trigger). +Trigg reacţionează numai la flancuri pozitive de semnal şi 
determină declanşarea impulsului atunci când cealaltă intrare trigger (-Trigg) se află în poziţia HIGH. –Trigg reacţionează numai 
la flancuri negative de semnal şi numai atunci când cealaltă intrare trigger (+Trigg) se află în poziţia LOW. 
 

Dacă analizaţi circuitul veţi descoperi ce se întâmplă cu intrările trigger: în cazul ambelor circuite monoflop este conectată 
intrarea minus –Trigg, ceea ce înseamnă că circuitul este conceput în general pentru flancuri negative (tranziţie de la HIGH la 
LOW).  
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Acest lucru se modifică odată cu activarea circuitului mono; atunci +Trigg împreună cu Q trece în HIGH, iar dacă există alte 
flancuri trigger negative, acestea nu sunt luate în seamă atâta vreme cât se reinstalează starea de repaus. Acesta este artificiul 
amintit, care opreşte redeclanşarea. 
 

Elementul RC de la intrarea minus spre +Uv serveşte pentru suprimarea vârfurilor distorsionante şi astfel evitarea declanşărilor 
eronate. Pentru constante de timp de 10 kΩ/47 nF = 470 μs, nu au nicio şansă impulsurile de declanşare mai scurte de o 
jumătate de milisecundă (= 470 μs).  
 

Dacă calculaţi durata impulsului pentru circuitul dat (potenţiometru 100 kΩ/10 kΩ, plus condensator electrolitic 22 μF), atunci 
ajungeţi la valori de 0,2 ... 2 sec; dar din cauza toleranţelor considerabile ale condensatorilor electrolitici, în practică se întâmplă 
des ca aceşti timpi să devieze semnificativ. Un exemplu referitor la felul în care puteţi face ajustări în funcţie de nevoile dvs.: 
măriţi valoarea condensatorului electrolitic (respectiv micşoraţi) şi reglaţi fin cu potenţiometrul. În plus trebuie să ştiţi cum 
puteţi restaura redeclanşarea: intrarea trigger trebuie conectată la masă, iar traseul intrării –Trigg să „zgârie” ieşirea Q. Impulsul 
de declanşare se opreşte numai dacă timpul setat s-a scurs după ultimul flanc negativ de declanşare. 
 

Asamblarea modulului nu ar trebui să ridice dificultăţi considerabile. Urmăriţi schema de montaj şi lista cu componentele şi 
respectaţi poziţia corectă a diodelor, ledurilor şi condensatorilor electrolitici. Montaţi circuitul integrat în soclu numai la sfârşit, 
crestătura sa trebuie să indice în stânga spre C6.  
 

Pentru testul de funcţionare aplicaţi la terminalul din dreapta de sus şi de jos o tensiune din intervalul 12 – 15 V. Puteţi simula o 
pantă negativă de declanşare la intrările din stânga prin scurtcircuitarea perechii de borne de sus şi de jos. Nivelul HIGH 
determinat de rezistenţele R1, respectiv R2 este modificat în LOW, ceea ce determină activarea releului conectat la circuitul 
monoflop aparţinător.  
 
Date tehnice 
Funcţie   două circuite basculante monostabile (monoflop) independente (nu pot fi redeclanşate) 
Intrare   pantă negativă semnal 
Ieşire   câte un contact releu 
Durată impuls  1...10 s (reglare continuă) 
Putere de comutare releu  1 x U, max. 1 A, max. 40 V (40 VA) 
Consum de curent  cca. 5 mA (curent de repaus), releul activat cca. 40/80 mA 
Tensiune de funcţionare 12...15 V 
Dimensiuni  80 x 60 mm 
 
Atenţie! 
Înainte de a începe operaţiile de montare citiţi în întregime instrucţiunile de montare şi de siguranţă (mai ales capitolul privind 
rezolvarea problemelor), fără a pune încă aparatul în funcţiune. În acest fel veţi şti 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 scrupulozitate 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. Căci dacă lipirea este imprecisă sau nu este curată, dacă componentele nu sunt 
integrate în locul lor, atunci va trebui să consumaţi o bună bucată de timp căutând erorile; uneori se poate întâmpla ca anumite 
componente să se distrugă, ceea ce atrage după sine o reacţie în lanţ şi duce în final la distrugerea completă a montajului. 
 

Componentele lipite cu cositor sau pastă de lipit acide nu vor fi reparate în cadrul garanţiei! 
 

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 
Posibilitatea ca după încheierea operaţiilor de asamblare ceva să nu funcţioneze este diminuată dacă montarea se face cu 
atenţie şi răbdare. Verificaţi fiecare pas în parte, fiecare poziţie de lipire de două ori înainte de a merge mai departe! Respectaţi 
planul de montaj. Nu săriţi peste niciun 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, căci dacă va fi nevoie să identificaţi o posibilă eroare, 
timpul consumat va fi triplu faţă de montare.  
 

O cauză deseori întâlnită pentru probleme în funcţionare este eroarea de montaj, de ex. plasarea incorectă a părţilor 
componente. Respectaţi cercurile colorate de pe rezistenţe, căci unele dintre ele pot fi uşor confundate.  
 

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

90% din problemele de montaj apar din cauza erorilor de lipire. De aceea, folosiţi pentru lipire numai cositor electronic cu 
denumirea SN 60 Pb (60% cositor, 40% plumb). Acesta conţine colofoniu care serveşte pentru protejarea locului de lipit contra 
oxidării. Nu folosiţi alte materiale de acest gen precum pasta de lipit, căci sunt acide. Acestea pot distruge placa şi componentele 
electronice; în plus conduc curentul şi de aceea produc scurgeri de curent şi scurtcircuite.  
 

Dacă nici una din cauzele de mai sus nu poate fi incriminată, dar 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. 
  
Notă 
Acest aparat a fost construit şi testat de mai multe ori ca şi prototip, înainte de a trece în 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: 
 

Etapa I: plantarea componentelor pe circuitul imprimat 
Etapa II: examinarea componentelor/conexiunea/punerea în funcţiune 
 

La lipirea componentelor 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 apropiate unul de altul, recomandăm folosirea unui ciocan de 
lipit cu vârf mic. Realizaţi operaţiile de lipire şi montare cu foarte mare grijă.  
 
Instrucţiuni privind lipirea 
Dacă nu aveţi experienţă în operaţiile de lipire citiţi prima dacă aceste instrucţiuni, înainte de a începe lipirea. 
 

1. Nu folosiţi niciodată pentru lipirea circuitelor electronice apă sau pastă de lipit, căci acestea includ acizi ce distrug 
părţile componente şi conexiunile.  

2. Nu folosiţi drept material de lipire decât cositor electronic SN 60 Pb, cu colofon, care serveşte drept agent fluid.  

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

4. Lipirea trebuie să fie rapidă, căci perioadele mai lungi de lipire distrug componentele.  

5. Pentru lipire ţineţi vârful ciocanului pe locul de lipire, care va atinge în plus şi firul componentei şi traseul conductor. 
Totodată se aplică 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 
ciocanului de la punctul de lipire.  

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

7. premisă de bază pentru o lipire corectă este ca vârful ciocanului 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 sau raclete din 
silicon.  

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, polaritatea, conexiunile sau firele care nu au voie 
să fie acoperite cu cositor. În caz contrar circuitul nu va funcţiona, iar componentele se pot distruge. 

11. Nu suntem răspunzători pentru punctele de lipire greşit realizate, conexiunile eronate sau erorile de montare. 

 
 
Etapa I: plantarea componentelor pe placă 
1.1 Rezistenţele  
Îndoiţi firele de conexiune ale rezistenţelor în unghi drept. Introduceţi firele rezistenţelor în orificiile prevăzute, conform 
schemei de montaj. Pentru a împiedica alunecarea componentelor de pe circuitul imprimat, pliaţi firele de conexiune ale 
rezistenţelor la cca. 45° şi lipiţi-le cu grijă pe pistele conductoare de pe partea posterioară a circuitului. În final, tăiaţi firele în 
exces. 
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Rezistenţele folosite sunt 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 citi aceste coduri de culoare ţineţi rezistenţa în aşa fel încât cercul-toleranţă auriu să se afle pe partea dreaptă a 
corpului rezistenţei. Cercurile colorate sunt citite apoi de la stânga la dreapta! 
 

R1  =  10 k  maro,  negru,  portocaliu 
R2  =  10 k  maro,  negru,  portocaliu 
R3  =  10 k  maro,  negru,  portocaliu 
R4  =  10 k  maro,  negru,  portocaliu 
R5  =  10 k  maro,  negru,  portocaliu 
R6  =  10 k  maro, negru,  portocaliu 
R7  =  4,7 k  galben,  violet,  roşu 
R8  =  4,7 k  galben,  violet,  roşu 
R9  =  680 R  albastru, gri,  maro 
R10  =  680 R  albastru, gri,  maro 
 

 
 
1.2 Diode 
Îndoiţi firele de conexiune ale diodelor în unghi drept şi introduceţi-le 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 circuit la rotirea plăcii, pliaţi firele de conexiune la cca. 45°şi lipiţi-le pe pistele conductoare 
folosind un timp de lipire scurt. Apoi tăiaţi firele în exces.  
 

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

 
 

1.3 Soclu IC 
Introduceţi soclul circuitului integrat în poziţia corespunzătoare de pe circuitul imprimat.  
 

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

Pentru a împiedica căderea soclului de pe circuit în timpul operaţiilor de lipire, curbaţi doi pini aflaţi în poziţie opusă pe 
diagonală, iar apoi lipiţi toate picioruşele de conexiune.  

 

1 x soclu 16 pini 

 
 
1.4 Tranzistorii 
Acum urmează să lipiţi pe placă tranzistorii conform schemei de montaj. 
 

Ţineţi cont de poziţie: profilul carcasei tranzistorilor trebuie să corespundă cu ceea ce apare imprimat pe placă. Orientaţi-vă 
după partea aplatizată a carcasei tranzistorilor. Picioruşele de conexiune nu au voie să se intersecteze, iar componenta trebuie 
lipită la o distanţă de cca. 5 mm faţă de placa electronică. 
 

Timpul de lipire trebuie să fie scurt, pentru a nu distruge tranzistorii prin supraîncălzire. 
 

T1 = BC 547, 548, 549 A, B sau tranzistor C de mică putere 
T2 = BC 547, 548, 549 A, B sau tranzistor C de mică putere 
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1.5 Condensatorii 
Introduceţi condensatorii în orificiile corespunzătoare, îndoiţi firele şi lipiţi-le corect pe pistele conducătoare. Respectaţi 
polaritatea corectă în cazul condensatorilor electrolitici.  
 

Atenţie! 
În funcţie de producător condensatorii electrolitici poartă diferite simboluri pentru polaritate. Unii producători 
folosesc simbolul +, iar alţii semnul - . Ceea ce trebuie respectată este indicaţia de polaritate ce apare pe 
condensator.  
 

C1 =  0,047 μF  =  47 nF  =  473  Condensator ceramic 
C2  =  0,047 μF  =  47 nF  =  473  Condensator ceramic 
C3  =  0,01 μF   =  10 nF  =  103  Condensator ceramic 
C4  =  0,01 μF   =  10 nF  =  103  Condensator ceramic 
C5  =  47 μF       Condensator electrolitic 
C6  =  22 μF (= 0,2...2 s)      Condensator electrolitic 

sau  100 μF (= 1...10 s) 
C7  =  22 μF (= 0,2...2 s)      Condensator electrolitic 

sau  100 μF (= 1...10 s)  

 
 

1.6 Potenţiometru reglare 
Lipiţi cele două potenţiometre pe placa circuitului imprimat.  
 

P1 = 100 k 
P2 = 100 k 

 
 
 
 

1.7 Diode luminoase (led) 
Lipiţi ledurile pe circuit la polaritatea corectă. Picioruşul de conexiune mai scurt reprezintă catodul. Dacă priviţi dioda în lumină 
catodul va fi recunoscut datorită electrodului mai mare din interiorul ledului. Pe placă poziţia catodului este reprezentată printr-
o linie groasă. 
 

Lipiţi prima dată numai câte un picioruş de conexiune al diodelor, în aşa fel încât acestea să poată fi orientate exact. Abia după 
aceea puteţi lipi cea de-a doua conexiune.  
 

LD1 = roşu Ø 3 mm 
LD2 = roşu Ø 3 mm 

 
 
Dacă nu există un simbol clar pe led sau dacă aveţi dubii legate de polaritate (din cauza diferitelor simboluri folosite de 
producători) experimentaţi după cum urmează: 
Conectaţi ledul la o tensiune de operare de cca. 5 V (4,5 V sau baterie 9 V) printr-o rezistenţă de cca. 270 R (pentru led curent 
mic 4 k 7).  
Dacă ledul se aprinde, atunci „catodul” ledului este legat în mod corect la minus. Dacă ledul nu se aprinde, atunci el este legat în 
direcţia inversă (catodul la plus) şi trebuie schimbată polaritatea.  
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Ledul este legat invers    Ledul conectat corect 

    şi de aceea nu luminează (catodul la +).   cu rezistenţa în serie se aprinde (catodul la -). 
 

1.8 Borne de conexiune 
Acum introduceţi bornele cu şurub în poziţiile corespunzătoare de pe placa de montaj şi lipiţi corect pinii terminali pe traseele 
conductoare. Borna cu 4 pini este asamblată prin conectarea ghidajelor tip coadă de rândunică a 2 cleme bipolare. Borna cu 8 
pini este asamblată prin conectarea ghidajelor tip coadă de rândunică a 2 cleme bipolare şi a unei cleme bipolare.  
 

Din cauza suprafeţei mari a pistelor conducătoare şi a bornelor de conexiuni punctul de lipire trebuie să fie încălzit o perioadă 
mai lungă de timp până ce cositorul curge şi se formează un punct de lipire corect.  
 

3 x bornă de conexiune bipolară 
2 x bornă de conexiune tripolară  

 
 
 
 
 
1.9 Releu 
Plantaţi pe placa electronică cele două relee de 12 V şi lipiţi pinii de conexiune pe traseele conductoare ale circuitului imprimat.  
 

RL1 = Rel. 12 V 1 x U 
RL2 = Rel. 12 V 1 x U 

 
 
 
 
 
 
1.10 Circuit integrat (IC) 
În final urmează să introduceţi circuitul integrat în soclu, respectând polaritatea.  
 
Atenţie! 
Circuitele integrate sunt foarte sensibile la polaritatea greşită! De aceea respectaţi simbolurile corespunzătoare de 
pe circuitul integrat (punct sau crestătură).  
 

Această componentă este un circuit integrat CMOS extrem de sensibil, care poate fi distrus de încărcarea statică.  
 

Componentele MOS nu au voie să fie apucate decât de carcasă, fără a atinge picioruşele de conexiune.  
 

În principiu circuitele integrate nu au voie să fie schimbate sau introduse în soclu atunci când este aplicată 
tensiunea de funcţionare! 
 
IC1 = HEF 4538   Circuit basculant monostabil 2x 
(Crestătura sau punctul trebuie să indice spre C6). 
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Schema de conexiuni 
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Schema de montare  
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2. Etapa de montare II: 
Examinarea componentelor/Conexiunea/Punerea în funcţiune  
Examinarea componentelor este realizată de cel care a asamblat modulul! 
 

După montarea componentelor pe placă acestea trebuie examinate, pentru a fi identificate eventuale daune sau erori de montaj. 
 
Examinarea vizuală 
Aparatul nu are voie să se afle sub tensiune atunci când este examinat vizual. 
 

Verificaţi încă o dată dacă toate componentele sunt montate corect şi dacă este respectată polaritatea. Verificaţi dacă nu există 
resturi de cositor pe traseele conductoare de pe placă, căci acest lucru determină scurtcircuite şi distrugerea componentelor. 
 

Nu uitaţi să verificaţi dacă capetele firelor tăiate se află pe sau sub placa electronică, căci şi acest lucru poate determina 
scurtcircuite. 
Eliminaţi orice problemă descoperiţi!  
 
Conexiunea/Punerea în funcţiune  

1. După ce circuitul imprimat a fost echipat şi examinat poate fi realizat primul test de funcţionare. 
 

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

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

2. Rotiţi sliderul potenţiometrului cu ajutorul unei mini-şurubelniţe până când ajunge în poziţia centrală.  

3. Aplicaţi la polaritatea corectă tensiunea de funcţionare (tensiune continuă) la bornele marcate prin „+” şi „-„. Această 
tensiune trebuie să se situeze în intervalul 12 – 15 V. 
Respectaţi neapărat polaritatea, căci altfel componentele se vor distruge. 

4. Pentru a simula un flanc negativ de declanşare scurtcircuitaţi bornele „E” şi „-„ cu de ex. cu o pensetă, ceea ce înseamnă 
că intrarea „E” este conectată la minus pentru scurt timp. 

5. Acum ar trebui să se activeze releul corespunzător, iar ledul aparţinător să se aprindă. 

6. Timpul de activare al releelor se setează cu cele două potenţiometre P1 şi P2.  

7. Dacă până acum totul este în regulă puteţi să săriţi peste cap. pentru verificarea erorilor.  

8. Dacă în ciuda aşteptărilor ledurile se aprind şi nu luminează constant, releurile nu se activează sau nu poate fi executată 
orice altă funcţie, decuplaţi imediat tensiunea de funcţionare şi verificaţi încă o dată placa electronică urmând punctele 
de verificare din lista de mai jos.  

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

 Înainte de începe să verificaţi circuitul separaţi placa de la tensiunea de funcţionare. 

 Tensiunea de funcţionare este aplicată la polaritatea corectă? 

 Este aplicată tensiunea de funcţionare la bornele corespunzătoare? 

 Cu aparatul pornit tensiunea de funcţionare se înscrie în intervalul 12 – 15 V? 

 Decuplaţi din nou tensiunea de funcţionare. 

 Rezistenţele sunt lipite corect în funcţie de valori? Verificaţi încă o dată valorile conform punctului 1.1 din asamblare. 

 Diodele sunt lipite la polaritatea corectă? Corespunde inelului catodului de pe diodă cu ceea ce este imprimat pe 
circuit? Inelul catodului D1 trebuie să indice spre D2. Inelul catodului D2 trebuie să indice spre D1.  

 Tranzistorii sunt lipiţi corect de jur împrejur? Nu se intersectează picioruşele de conexiune? Corespunde ceea ce este 
imprimat pe placă cu profilul carcasei tranzistorilor? 

 Condensatorii electrolitici sunt lipiţi la polaritatea corectă? Verificaţi marcajele de polaritate imprimate pe 
condensatorii electrolitici cu ceea ce este imprimat pe placă, respectiv cu planul de montare. Nu uitaţi că în funcţie de 
producătorul condensatoarelor electrolitice pe aceste componente poate apărea „+” sau „-„.  
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 Sunt ledurile lipite la polaritatea corectă? Dacă priviţi în lumină o diodă luminoasă veţi identifica catodul în funcţie de 
electrodul mai mare din interiorul ledului. Pe schema de montaj poziţia catodului este reprezentată printr-o linie groasă 
în profilul carcasei.  

 Circuitul integrat este introdus la polaritatea corectă în soclu? Crestătura sau punctul lui IC1 trebuie să indice spre C6. 

 Sunt toate picioruşele circuitului integrat în soclu? Se întâmplă foarte des ca un picioruş de conexiune să se curbeze sau 
să nu intre în soclu. 

 Există vreun pod de lipire sau scurtcircuit în zona pentru lipire? Comparaţi conexiunile pistelor conductoare, care pot 
semăna cu un pod de lipire, cu cele imprimate pe schema de montaj ca să evitaţi deconectarea unei piste conductoare. 
Pentru a putea stabili mai simplu întreruperea sau conexiunea pistelor conductoare menţineţi placa circuitului imprimat 
contra luminii şi încercaţi să descoperiţi aceste probleme.  

 Puteţi identifica vreun punct de lipire la rece? Verificaţi 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 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 nu va funcţiona. Acest substanţe conduc curentul şi de aceea produc scurgeri de curent 
şi scurtcircuite. Pentru părţile componente lipite cu asemenea substanţe se pierde dreptul la garanţie. Acestea nu sunt 
nici reparate, nici înlocuite. 
 

9. După ce aţi verificat toate aceste puncte şi aţi corectat eventualele erori aplicaţi din nou tensiunea de funcţionare. De 
acum circuitul ar trebui să funcţioneze.  

 
După realizarea cu succes a testului de funcţionare puteţi integra circuitul într-o carcasă corespunzătoare în aşa fel încât să 
puteţi pune modulul în funcţiune. 
 

Respectaţi toate normele în vigoare în realizarea cablajului (instalare, montare). Pentru a proteja modulul de scurtcircuite şi 
pericol de incendiu instalaţi o siguranţă. 
 

Instalarea trebuie realizată cu foarte multă atenţie. Dacă aveţi dubii cereţi ajutorul unui specialist! 
 
Distorsiuni 
Dacă aţi ajuns la concluzia că aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu va putea fi pus în 
funcţiune în mod accidental.  
 

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 prezintă daune evidente.  
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