
 
 

12V-os elektronikus (univerzális) 3 fázisú generátor töltőfeszültség szabályozó 

szerelési útmutató 
Műszaki adatok: 

Rendszer: 12V 

Nyák méret: 41x46mm 

 

Az áramkörről: 

A feszültségszabályozóban lévő 1,8-2,2k ohmos trimmer és a 470 ohmos ellenállás egy feszültségosztót alkotnak, 

melyet úgy méreteztek, hogy amikor a generátor kapocsfeszültsége eléri a szabályozási feszültség értékét, a 

feszültségosztó osztásfeszültsége éppen a 6,2V-os Zener-dióda letörési feszültségével egyezik meg. A Zener-dióda 

ekkor vezetni kezd, így a BCY78 típusú tranzisztor bázisa negatívabbá válik az emitterhez képest és a tranzisztor kinyit 

azaz vezetni kezd. A BCY78 típusú tranzisztor az eddig vezető BD652 Darlingon-tranzisztor bázisát a generátor pozitív 

pólusára köti, megszüntetve ezzel a tranzisztor nyitóirányú előfeszítését. Emiatt a BD652 típusú tranzisztor lezár és a 

gerjesztő áram az 1N5408 típusú védődiódán keresztül a gerjesztő kör időállandójának megfelelő ütemben csökken. 

A gerjesztő árammal együtt a kapocsfeszültség is csökken, és amikor az osztáspont feszültsége már kisebb a Zener-

dióda letörési feszültségénél, akkor a BCY78 típusú tranzisztor lezár, a BD652 vezet és a gerjesztő áram ismét 

növekszik. 

 

Az áramkör bekötése és beállítása: 

A D+ és az 51-es vezetéket kössük össze, érdemes csúszó saru összekötővel ezt megtenni, majd leszigetelni 
szigetelőszalaggal vagy zsugorcsővel! Vagy vegyük le a vezetéket és a sárga pirosat kössük a biztosítéktáblára, a piros 
helyére! A 31-es (barna vezeték) csatlakoztassuk a 31-es csatlakozásra (a gyári feszültségszabályzónak is van 31-es 
vezetéke, vagy  D-, azt is rácsatlakoztathatjuk).  
A DF vezetéket (zöld-kék vezeték) kössük a DF csatlakozásra!  
A 61-es vezetéket (zöld-piros vezeték) kössük a 61-es csatlakozásra!  
 

Távolítsuk el a doboz fedelét, ezután a trimmer segítségével állítsuk be az alább leírt módon a töltőfeszültséget! 

 
Indítsuk be a motort és állítsuk be a gerjesztés lekapcsolását 14,35-14,4V-ra ezt a panelon lévő 
trimmerpotenciométerrel tehetjük meg.  (Elég, ha beállítjuk a potival a pontos töltőfeszültséget, melyet az 
akkumulátor saruin egy multiméter segítségével mérhetünk, ekkor a gerjesztés lekapcsolásának feszültsége is beáll 
az optimális szintre) 

A töltőfeszültség: 13,6-14,00V között kell legyen MZ motorkerékpárok esetében! 

Ügyeljünk arra, hogy a doboz alján lévő popszegecsek ne érjenek testhez! 

 

 

 



 
 
Operatív ajánlások: 

1. Nedvességtől védendő 

2. Extrém hőmérsékletektől védjük! (Működési hőmérséklettartomány -30°C-+70°C) 

3. Védje a mechanikai sérülések ellen! 

4. A készülék üzemeltetéséhez egyen, vagy váltófeszültségű tápegységet, feszültségforrást alkalmazzon a 

megadott feszültségtartományon belül! 

5. Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős UV fényben, vagy közvetlen napfényben! 

 

Hulladékkezelés: 

 

Óvja környezetét! A meghibásodott készüléket ne dobja kukába, tegye szelektív hulladékgyűjtőbe, 

vagy helyezze el az erre specializálódott elektronikai hulladéklerakó helyen! 

 

 

Figyelem! 

A 70°C feletti hőmérséklet maradandóan károsíthatja a műszert! 

 

 


