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Опис пристрою
Пристрій має граничну вихідну потужність близько 100 ватів - 30 В 
постійної напруги та струмом 3 А, що ідеально підходить для вашої 
радіоаматорської лабораторії. За допомогою регулятора можна встановити 
будь-яке вихідне значення напруги до 30 В. Пристрій ефективно контролює 
вихідний струм. Ця функція забезпечує можливість обмежити струм при 
короткому замиканні та надмірному споживанні. Передбачено візуальну 
світлодіодну індикацію щодо перевищення встановленої величини струму.

Технічні характеристики
● Вхідна змінна напруга,….……...24
● Вхідний струм макс. A.................3
● Вихідна напруга, В.........…...0...30
● Вихідний струм, мА.....…..2...3000
● Пульсації вихідної напруги менше, %…0.01
● Розмір плати ШхВхГ, мм…………..68х35х44

Схема електрична
  

Опис схеми
Підібраний трансформатор з вторинною обмоткою 24В/3А, що 
підключається до роз'єму "AC IN". Напруга змінного струму з вторинної 
обмотки трансформатора випрямляється діодним мостом D2-D5. 
Випрямлена напруга на виході діодного моста згладжується фільтром R2, 
С2. На мікросхемі U1B зібрано вузол регулювання та стабілізації напруги. 
На мікросхемі U1А зібрано вузол регулювання та стабілізації струму. За 
допомогою транзистора VT1 та світлодіода D7 реалізовано індикацію 
переходу в режим стабілізації струму. На мікросхемі U2А зібрано джерело 
опорної напруги. Силовий регулюючий вузол формують транзистори VT2 
та VT4. За допомогою змінного резистора R14 виставляється вихідна 
напруга, а за допомогою змінного резистора R8 задається обмеження 
струму. Вихідна напруга знімається з роз'єму "DC OUT" На контактах P2, 
P3 "FAN" присутня напруга 30 вольт, до якої в залежності від вибраного 
вентилятора та стабілізатора можна підключити активне охолодження 
пристрою.
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Описания устройства
Устройство обладает предельной выходной мощностью близко 100 ватт -  
30 В постоянного напряжения и током 3 А, что идеально подходит для 
вашей радиолюбительской лаборатории. С помощью регулятора можно 
установить любое выходное значение напряжения до 30 В. Устройство 
эффективно контролирует выходной ток. Данная функция обеспечивает 
возможность ограничить ток при коротком замыкании и надмерном 
потреблении. Предусмотрена визуальная светодиодная индикация по 
превышению установленной величины тока.

Технические характеристики
● Входное переменное напряжение, В …….……...24
● Входной ток maкс. A........................……................3
● Выходное напряжение, В.........…....……........0...30
● Выходной ток, мА........…..................……...2...3000
● Пульсации выходного напряжения менее, %…0.01
● Размер платы ШхВхГ, мм....…....………....68х35х44

Схема электрическая принципиальная
  

Описание схеми
Подобран трансформатор с вторичной обмоткой 24В/3А, подключается к 
разъёму "AC IN" Напряжение переменного тока с вторичной обмотки 
трансформатора выпрямляется диодным мостом D2-D5. Выпрямленное 
напряжения на выходе диодного моста сглаживается фильтром R2 С2. На 
микросхеме U1B  собран узел регулировки и стабилизации напряжения. 
На микросхеме U1А  собран узел регулировки и стабилизации тока. С 
помощью транзистора VT1 и светодиода D7 реализовано индикацию 
перехода в режим стабилизации тока. На микросхеме U2А  собран 
источник опорного напряжения. Силовой регулирующий узел формируют 
транзисторы VT2 и VT4. С помощью переменного резистора R14 
выставляется выходное напряжение, а с помощью переменного резистора 
R8 задается ограничение по току. Выходное напряжение снимается с 
разъёма "DC OUT", на контактах P2, P3 "FAN" присутствует напряжение 30 
вольт, к которым в зависимости от выбранного вентилятора и 
стабилизатора можно подсоединить активное охлаждение устройства.    
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