
ФИРМА “ЕЛО”-СОФИЯ 
тел. (02)-952-37-65 

тел./факс (02)-952-65-35 
 
 
 
 

УПРАВЛЯВАЩА ПЛАТКА  
ЗА ВИБРОБУНКЕР 

 
 

VIBRO-P 
 
 

Инструкция за работа 
 

 

 

 

 

 



-2- 
 

 
Управляващата платка VIBRO-P e предназначена за управление на вибробункер. 

Тя е изградена с микропроцесорно управление. Платката осигурява подаването на 
напрежението към вибробункера. Той може да се управлява както от потенциометър, така и 
чрез подаването на импулсен сигнал   със  широчинно импулсна модулация (ШИМ). 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 

 
Захранващо напрежение  230 V+/-10% / 50 Hz 
Собствена консумация          < 1 VA    
Среден изходен ток    – не повече от 0.5 А 
Външен потенциометър   от 2,2 до 10 kΩ. 
Напрежение на импулсния сигнал     от 20  до 30 V 
Честота на импулсния сигнал      от 10 до 100 Hz 
Настройваеми параметри: 
 - минимално фаза  от 1 до 9 ms 
 - максимална фаза  от 1 до 9 ms 
Енергонезависима памет 
Галванично развързване на импулсния сигнал от  

мрежовото напрежение 
Промяна на изходното напрежение в диапазона   

на мрежовото напрежение  < 2/% 
Температурен диапазон на раб. и съхранение от 0 до 50оС 
Промяна на изходното напрежение в диапазона  

на температурата          < 1% 
Габарити   64х46х10 mm  
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 

 
Платката е изградена с микропроцесорно управление. Анализира се положението на 

външен потенциометър, коефициента на запълване на импулсния сигнал и амплитудата на 
захранващото напрежение. На базата на тези параметри се определя момента на отпушване 
на изходния тиристор. Изходното напрежение е еднопътно изправено с регулируема фаза.  

При подаване на ШИМ сигнал потенциометърът се игнорира и ефективната фаза на 
тиристора съответства на подадения ШИМ.  

Ако ШИМ сигнал не е подаван, фазата  на тиристора се определя от положението на 
външен потенциометър, като при минимално състояние се подава настроената минимална 
фаза (реализира се минимална скорост), а при максимано състояние се подава настроената 
максимална фаза (реализира се максимална скорост). 

 
 

 
МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА 

 
 
Схемата на свързване на платката в кутия с ключ и потенциометър (съществувашата 

кутия) е дадена на фигура 1: 
 

 
 

Фиг. 1 
 

При влагане в кутия без ключ и потенциометър точки L1, L2 и N1,N2  се свързват с 2 
моста. Потенциометърът е външен по желание на клиента. Платката е предвидена за кутия  
BE4969010703 (Комет Електроникс) 
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РЕЖИМИ НА РАБОТА И НАСТРОЙКА 
 
Платката може да бъде в РАБОТЕН режим и в режим на НАСТРОЙКА. 
 
1. РЕЖИМ НАСТРОЙКА 

 
В режим  НАСТРОЙКА се настройват минималната и максималната фаза (съответно 

скорост) при работа с потенциометър. 
Настройката се извършва в следния ред. 

1. Свързва се схемата на Фиг 1. 
2. Поставя се джъмпер в положение 1. 
3. Подава се захранване и чрез въртене на потенциометъра се задава минимална 

скорост на движение на детайлите. 
4. Изважда се джъмпера и се поставя в положение 2. 
5. Чрез въртене на потенциометъра се задава максимална скорост на движение на 

детайлите. 
6. Изважда се джъмпера и се изключва захранването. 

 
 Тази настройка не влияе при работа със ШИМ. 

 
2. РАБОТЕН РЕЖИМ  

 
Включва се схемата от фиг. 1. 
Подава се захранване.  Ако има потенциометър скоростта съответства на положението 

му.  Минималната стойност съответства на настроената минимална скорост, а 
максималната  –  на  максималната скорост. Ако работи на обратно, значи че е обърнат 
потенциометъра. 

Подаването на ШИМ сигнал за повече от 1 s превключва работата на външен 
импулсен сигнал. Той може да бъде подаден преди включването на захранването, при което 
платката веднага започва да работи с управление по импулсния сигнал или по всяко време 
след включването на захранването, при което до подаването на импулсния сигнал платката 
ще работи според потенциометъра, а ако той липсва – с минимално настроената скорост. До 
изключване на захранването платката ще бъде в този режим. Изходното напрежение 
съответства на коефициента на запълване. След влизането в този режим изключването на 
импулсния сигнал или подаването на пълна единица спира изходното напрежение. Всички 
междинни коефициенти на запълване довеждат до ефективна фаза съответна на ШИМ-а, 
съответно промяна на изходното напрежение от 0 до максималното. Границите за 
минимална и максимална скорост трябва да се определят опитно. 

 
 

ЗА КОНТАКТИ 

„ЕЛО” ЕТ 

Гр. София, ж.к. Лагера, бл. 19, вх.Б 

Тел. 02-952-37-65 

         02-952-65-35 

www.elo-bg.com 

elo@engineer.bg  


