
0.4 Fázishasításos dimmerek

Az izzószálas fényforrás fényárama legegyszerűbben a villamos áramkörbe sorosan iktatott

ellenállás  folyamatos  növelésével  változtatható  meg.  Mivel  ez  a  szabályozási  mód

veszteséges, az ellenálláson I2R teljesítmény disszipálódik, ezért ez a szabályozási eljárás nem

terjedt el. A gyakorlatban a fázishasításos dimmereket alkalmazzák. A fényforrás fényerejét

szabályozó  fázishasításos  dimmer  felépítését  alapvetően  a  fényforrás  előtét  kombináció

ohmos, induktív vagy kapacitív viselkedése határozza meg. Szabályozhatósági szempontból a

normál  izzót  ohmos  terhelésnek  lehet  tekinteni.  A 230  V-os  halogén izzó  szintén  ohmos

terhelésnek  tekinthető,  azonban  a  nagyobb  bekapcsolási  áramlökések  és  kisebb  ellenállás

következtében  a  kifejezetten  izzólámpához  gyártott  dimmerek  általában  nem  alkalmasak

230 V-os halogén izzók dimmeléséhez.

A  hagyományos  transzformátorral  működtetett  törpefeszültségű  hálózatokhoz  használható

dimmerek  és  a  fénycső  dimmerek  induktív  jellegű  hálózat  dimmelésére  alkalmasak.  A

különbség köztük csak a dimmelt oldali induktivitások eltérése miatti különböző hangolásban

van.  A TRONIC dimmerek  a  hálózati  szempontból  kissé  kapacitív  terhelésnek  minősülő

elektronikus 12 V-os TRONIC transzformátorok dimmelésére alkalmasak.

Az izzólámpa-, a fénycsődimmerek és a vasmagos transzformátorral táplált 12 V-os hálózatok

dimmerei  gyújtásszög  vezérlésű  fázishasításos  dimmelési  eljárást  alkalmaznak.  Ezzel

ellentétben a TRONIC dimmerek oltásszögvezérlést használnak. 

0.4.1 Gyújtásszög- és az oltásszög-vezérlés elve

Gyújtásszög-vezérlés  esetében  a  dimmer  a  feszültség  nullátmenetét  követően  kikapcsolt

állapotban  marad  és  így megakadályozza,  hogy a  fényforráson  áram folyjék  keresztül.  A

dimmer a feszültséghullám növekvő szakaszában csak egy későbbi időpillanatban kapcsol be.

Az eljárás jellegzetessége, hogy a bekapcsolás pillanatában a fogyasztóra hirtelen kapcsoljuk

rá a feszültséget. A késleltetési időt a felhasználó állítja be. A dimmerben lévő kapcsoló egy

elektronikus  elem,  un.  Triak.  A  Triak  működésére  jellemző,  hogy  a  gyújtást  követően

bekapcsolt állapotban marad, amíg a Triakon átfolyó áram az un. tartóáram értéke felett van.

A feszültség nullátmenetekor a Triak lezár, és a folyamat kezdődik elölről. A gyújtás tehát a

színuszos  feszültség  nullátmenetét  követően  késleltetve  következik  be.  A  gyújtásidő

növelésével  a  fényforrásra  jutó  feszültség  effektív  értéke  csökken,  ezáltal  a  fényforrás

fényárama fokozatmentesen szabályozható.

Ez  az  eljárás  ohmos-induktív  fogyasztók  szabályozására  alkalmas.  Induktív  fogyasztók

használatakor,  mint  pl.  hagyományos  transzformátorról  működtetett  12  V-os  hálózatok  és
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fűtő-transzfromátorral  üzemeltetett  fénycsövek  esetében,  a  kikapcsolás  pillanatában  az

induktivitás  miatt  kapcsolási  eredetű  túlfeszültség  keletkezik.  Gyújtásszögvezérlés

alkalmazásakor  a  kikapcsolás  a  feszültség  nullátmenetekor  következik  be,  ezért  az  imént

említett kapcsolási túlfeszültség problémája nem jelentkezik.

Oltásszög-vezérlés alkalmazásakor a színuszos feszültség nullátmenetét követően a dimmer

azonnal bekapcsol, tehát a fényforráson szabadon folyhat az áram. A dimmer a felhasználó

által  beállított  késleltetési  idő  után  kapcsol  ki.  Az  eljárás  kapacitív  jellegű  fogyasztók

bekapcsolására alkalmas. Kapacitív fogyasztó bekapcsolásakor nagy áramlökés alakul ki. Az

oltásszög-vezérelt  dimmerek  ezt  a  bekapcsolási  áramlökést  kerülik  el  a  feszültség

nullátmenetét  követő  azonnali  bekapcsolással.  Így a  feszültség folyamatosan,  ugrás  nélkül

növekszik, ezáltal a bekapcsolási áramtranziens elmarad.

1-2. Táblázat: Különböző dimmerek alkalmazása különböző fényforrások esetében

Izzólámpa

   R

230 V-os
halogénizzó

   R

12 V-os
halogénizzó

   L

12 V-os
halogénizzó

   C

Fénycső

   L

Izzólámpa dimmer

   R



Dimmer 12 V-os

hagy. transzf.-hoz

   L

  

Tronic dimmer

   C

  

Fénycső dimmer

   L

 

Univerzális dimmer

R,L,C

   

A  hagyományos  izzólámpa  ohmos  fogyasztónak  tekinthető,  ezért  mindkét  dimmelési

eljárással  dimmelhető.  Azonban  különböző  okok  miatt  mégis  célszerű  oltásszög-vezérelt

dimmert  választani.  Az  izzólámpa  élettartamának  végén  előfordulhat,  hogy a  bekapcsolás

pillanatában az izzószál elszakad, és a kialakuló villamos ív lecsökkent ellenállása miatt nagy
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bekapcsolási áram alakul ki. Ez a nagy áramlökés kioldja a gyújtásszög-vezérelt dimmerben

lévő  olvadóbiztosítót,  így  azt  ki  kell  cserélni.  Az  oltásszög-vezérelt  dimmerek  integrált

elektronikus  rövidzárvédelemmel  rendelkeznek  és  így  karbantartásmentesek.  Továbbá  a

gyújtásszög-vezérelt dimmerek zavarvédő fojtótekerccsel rendelkeznek a kapcsolás bemeneti

oldalán,  amelyek feladata a Triak bekapcsolásakor  kialakuló feszültségtüskék kiszűrése.  A

gyújtásszög-vezérelt  dimmert  a  fojtó  gyenge  zúgásáról  lehet  észrevenni.  Kedvezőtlen

beépítési  körülmények között  rezonancia révén ez a  zúgás fel  is  erősödhet.  Az oltásszög-

vezérelt  dimmerek  esetében  a  működéi  elvből  következő  lágy  bekapcsolás  miatt  ilyen

fojtótekercs beépítésére nincs szükség.

Az 1-2. táblázat a különböző dimmerek alkalmazási körét mutatja.

0.4.2 Gyújtásszög-vezérelt dimmerek működési elve

A dimmerkapcsolás a legegyszerűbb esetben négy alkotóelemből áll, Triak-ból (T), Diak-ból

(Di),  potenciométerből  (R),  és C2 kondenzátorból  (1.20.  ábra).  Az L induktivitás és a C1

kondenzátor a zavarszűrés miatt szükséges. A Diak egy segédelem, amely a Triak gyújtását

vezérli.  A  Diak  tulajdonképpen  egy  kivezetett  vezérlőbemenet  nélküli  Triak,  amelynek

záróirányú letörési feszültsége kb. 30 - 40 V.

Amíg a Triak nem vezető állapotban van, a fogyasztón (F) csak egy kis értékű áram folyik,

amelynek  nagyságát  a  fogyasztó  és  a  C1  és  R-C2  párhuzamos  ágak  eredő  impedanciája

határozza meg. Az F fogyasztón ebben az esetben gyakorlatilag elhanyagolható feszültség esik

(UF). A teljes hálózati feszültség a dimmer kapcsain jelenik meg (UT). Ekkor a Diak is nem

vezető  állapotban  van.  Az  UT feszültség  időbeni  alakulása  az  1.21.  ábrán  látható.  Az  R

ellenálláson átfolyó áram tölti a C2 kondenzátort. Ha a kondenzátor feszültsége eléri a Diak

gyújtási feszültségét (UZ), akkor a C2 kondenzátorban felhalmozott töltés a Triak felé kisül és

begyújtja azt. Ekkor az UT feszültség kb. 2 V maradékfeszültségre csökken és a teljes hálózati

feszültség a fogyasztóra jut. Tehát a fogyasztóra a hálózati feszültség 10 ms-os félhullámának

csak egy, a tz idővel késleltetett része jut. Így a fogyasztó teljesítménye csökken, az izzólámpa

kisebb fényerővel világít. A feszültség félhullám nullátmenetekor a Triak újra kikapcsol, és a

gyújtási folyamat kezdődik elölről.
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1.20. ábra: Dimmer alapkapcsolás

Mivel a C2 kondenzátor töltésének sebessége és a tz idő csak az R ellenállás nagyságától függ,

ezért  az  R  változtatásával  a  fogyasztó  teljesítménye  tetszőlegesen  változtatható  0-100  %

között.  Ha  az  RC  ág  árama  megszakad,  akkor  a  Triak  egyáltalán  nem kapcsol  be,  de  a

fogyasztón akkor is folyik egy 10-15 mA-es áram, amelyet C1 és a Triak záróirányú szivárgási

árama  okoz.  Az  1.20.  ábrán  látható  alapkapcsolást  alkalmazva,  a  fogyasztót  tartalmazó

dimmer utáni  hálózatban csak nagy körültekintéssel  szabad munkát  végezni,  mert  a Triak

kikapcsolt  állapotában,  ha  a  fényforrást  kicsavarjuk  a  foglalatból  vagy  ha  a  fényforrás

izzószála kiégett, a foglalatban megjelenik a teljes hálózati feszültség. 
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UF

1.21. ábra: A feszültség lefutása a dimmelés során

1.4.3.1 Dimmer hagyományos izzóhoz

A  gyakorlatban  alkalmazott  dimmer  kapcsolásokban  az  alapkapcsolást  S  kapcsoló,  Si

olvadóbiztosító és Tr trimmer ellenállás egészíti ki (1.22. ábra).

1.22. ábra: Kibővített dimmer kapcsolás

Az  S  kapcsoló  a  forgókapcsolós  dimmerek  esetében  mechanikus  kapcsolatban  van  az  R

potenciométerrel, és így a dimmer kikapcsolt állapotában a fogyasztó valóban galvanikusan le
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van választva a hálózatról. Az olvadóbiztosító feladata a Triak védelme. A trimmert úgy kell

beállítani,  hogy az  R potenciométer  maximális  állásánál  (sötétre  dimmelt  állapot)  még az

izzószál éppen izzon, emlékeztetve a felhasználót arra, hogy a világítást az S kapcsolóval még

ki kell kapcsolni.

Az olvadóbiztosító cseréjénél kellő óvatossággal kell eljárni, hiszen az olvadóbiztosító az S

kapcsoló kikapcsolt állásában is feszültség alatt van.

1.4.1.1 Dimmer hagyományos transzformátorokhoz

Hagyományos  50  Hz-es  transzformátorral  üzemeltetett  törpefeszültségű  halogénlámpák

dimmelésére  csak  speciálisan  erre  a  feladatra  kialakított  dimmerek  alkalmasak.  Ezek

gyújtásszög-vezérléssel  működnek,  azonban  az  induktív  terhelés  (transzformátor)  miatt

kiegészítő áramköri elemekre van szükség. Az izzólámpa dimmerek csak ohmos fogyasztó

dimmelésére alkalmasak. 

1.4.1.1.1Alkalmazási problémák

A  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  ha  izzólámpa  dimmereket  alkalmazunk  transzformátort

tartalmazó halogén áramkörök dimmelésére, akkor funkcionális zavarokra, sőt a dimmer és a

transzformátor károsodására lehet számítani:

 bizonyos dimmer állásoknál a fényforrás villog

 a dimmer olvadóbiztosítója hamar kiég, különösen a bekapcsolást követően

 a 12 V-os világítás transzformátora túlmelegszik és leég

A  transzformátor  induktivitása  következtében  az  áram  késik  a  feszültséghez  képest.  Az

izzólámpás  dimmerekben  a  Triak  gyújtásánál  ez  problémákhoz  vezet,  mert  a  gyújtás

pillanatában nem tud a Triak tartóárama kialakulni. A feszültség nullátmenetekor pedig még

áram folyik a Triak-on keresztül, ezért a gyújtás mellett a Triak kikapcsolása is bizonytalanná

válik. Ez a fényforrás villogásához és a dimmer valamint a transzformátor zúgásához vezet.

A Triak gyújtási problémái hatására a szinuszos feszültség-jelalakban aszimmetriák lépnek

fel,  ezért  a transzformátort  egyenáramú komponens terheli.  Ez  az egyenáramú komponens

melegíti a tekercselést és a vas mágnesezési görbéjén lévő munkapontot is a telítés irányában

tolja el. Ez a transzformátor melegedéséhez és leégéséhez vezethet.

Mindezekhez  az áramköri  jelenségekhez  jön a 12 V-os halogén fényforrások bekapcsolási

jelensége.  A  12  V-os  halogénlámpák  bekapcsolásakor  nagy,  10-14-szeres  bekapcsolási
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áramlökés alakul  ki,  ami  100-500 ms alatt  cseng le.  Normál  izzólámpánál  a bekapcsolási

áramlökés csak 7-10-szeres  és  az  áramlökés kb.  40 ms  alatt  cseng le.  A törpefeszültségű

halogénlámpák nagy bekapcsolási áramlökését az elé kapcsolt hagyományos transzformátorok

primer  és  szekunder  oldalának  szórási  reaktanciája  korlátozza.  A  piacon  kaphatóak  nagy

hatásfokú,  gyűrű  alakú vasmaggal  kialakított,  toroid  transzformátorok,  amelyek primer  és

szekunder szórási reaktanciája kicsi. Ezek a típusú transzformátorok a fényforrás bekapcsolási

áramlökését  általában  nem  kellő  mértékben  korlátozzák  és  így  a  dimmerbe  épített

olvadóbiztosító  kiolvadásához  vezetnek.  Ezért  ezek  a  típusú  transzformátorok  általában

dimmelt üzemre nem alkalmasak. 

1.4.1.1.1A 12 V-os transzformátor üzemállapotainak hatása a dimmerre

A  dimmerrel  szembeni  követelmények  megfogalmazásához  szükséges  a  12  V-os

transzformátor  üresjárási,  névleges  terhelési  és  rövidzárási  állapotát  megvizsgálni.  A

jelenségek  követéséhez  célszerű  felrajzolni  a  transzformátor  egyszerűsített  helyettesítő

vázlatát (1.23. ábra).

1.23. ábra: 12 V-os transzformátor és dimmer egyszerűsített helyettesítő kapcsolása

Üresjárás  akkor  lép  fel,  ha  a  szekunder  oldalon  minden  fényforrás  kiég  vagy a  vezeték

megszakad. Ebben az üzemállapotban a dimmer S kapcsolója nyitva van és a transzformátor

terhelésének  ellenállása  Ra’  végtelen.  Ekkor  L1,  M  és  C  soros  kapcsolása  alakul  ki.  A

transzformátor  induktivitásai  és  a  dimmer  kondenzátora  soros  rezgőkört  alkot.  Mivel  a

transzformátor tekercselésének ohmos ellenállása kicsi a rezgőkör csillapítása is kicsi, ezért a
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rezonancia révén a transzformátorban vagy a dimmerben nagy, akár 1000 V-os feszültség is

kialakulhat, ami a Triak tönkremeneteléhez vezethet.

Névleges üzemben XL2’ és Ra’ párhuzamosan van kapcsolva az XM mágnesezési reaktanciával

és sorosan az XL1 primer szórási reaktanciával. A kapcsolás eredője induktív, így az U1 és I1

között meghatározott fázisszög alakul ki. Mivel a transzformátor és a dimmer meghatározott

teljesítménytartományban  üzemelhet,  ezért  az  Ra’  változhat,  és  így  az  U1 és  I1 közötti

fázisszög is.

Rövidzárásban Ra’ értéke nulla. Ebben az üzemállapotban, mivel XM többszázszor nagyobb

mint XL2’ ezért XM elhanyagolható. Tehát rövidzárásban csak az XL1 és XL2’ értéke korlátozza

a  zárlati  áramot.  A  törpefeszültségű  halogénlámpák  bekapcsolásakor  is  hasonló  jelenség

alakul ki. Mivel az igen kis szórású toroid transzformátor esetében a bekapcsolási áramot a

transzformátor szórása kevéssé korlátozza, ezért az olvadóbiztosítót nem lehet úgy méretezni,

hogy különbséget tudjon tenni rövidzár és bekapcsolás között. Néhány transzformátorgyártó

felismerve  a  problémát  már  gyárt  olyan  12  V-os  toroid  transzformátorokat,  amelyek

megnövelt  szórási  induktivitásuk  révén  alkalmasak  dimmelt  áramkörökben  történő

alkalmazásra.

A törpefeszültségű halogén fényforrások nagy bekapcsolási  áramlökése miatt  a dimmerben

normál  olvadóbiztosító  helyett  késleltetett  kioldású  olvadóbiztosítót  kell  alkalmazni.  A

gyártók  által  előírt  olvadóbiztosító  i2t  értéke  úgy  van  megválasztva,  hogy  a  Triak

melegedésére jellemző i2t értéknél kisebb legyen. Ezáltal az olvadóbiztosító képes megvédeni

a  Triak-ot,  a  zárlat  alatti  túlmelegedéstől.  Ezért  az  olvadóbiztosítót  csak  azonos  típusú

olvadóbiztosítóval lehet kicserélni.

1.4.1.1.2Működési elv

A  hagyományos  transzformátort  tartalmazó  törpefeszültségű  halogénvilágítási  áramkörök

dimmerének működési elvét az 1.24. ábra és felépítését az 1.25. ábra mutatja.
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1.24. ábra: 12 V-os 50 Hz-es transzformátorhoz alkalmas dimmer működési elve

A  Triak  gyújtásához  szükséges  áramot  a  hálózati  feszültség  biztosítja  a  korábban  az

izzólámpa-dimmernél  megismert  elven.  A  gyújtás  időpontját  az  RC  körben  az  Rv,  P

(potenciométer)  és  C  értéke  határozza  meg.  Mint  ahogy korábban  már  szó  volt  róla,  az

induktív terhelés következtében a főáramkörben a feszültséghez képest az áram késik. Ez a

Triak gyújtásánál és kikapcsolásánál problémákat okoz. Az induktív áramkomponenst az 1.24.

ábrán is látható ic áramgenerátor kompenzálja. Ez az áramgenerátor tulajdonképpen egy soros

RC kör, amely az Rs és Cs elemekből áll.  Ez az RC kör gondoskodik a Triak gyújtásához

szükséges tartóáramról,  valamint a Triak kikapcsolásakor kompenzálja az induktív áramot.

Így a Triak bekapcsolása gyújtáskor és kikapcsolása a feszültség nullátmeneténél biztosított.

A Triak gyújtását biztosító iz áramforrás nagyságát az Rv, P és C, Di és RH áramköri elemek

biztosítják. 

A C1 kondenzátor és L induktivitás a dimmer megfelelő zavarvédelmét biztosítják.
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1.25. ábra: 12 V-os transzformátort alkalmazó halogénvilágítási áramkörök

dimmerének kapcsolási rajza

1.4.1.2 Teljesítménynövelő

A teljesítménynövelő egy segédkészülék, amely lehetővé teszi mechanikus vagy elektronikus

kapcsolók kapcsolási teljesítményének növelését. Leegyszerűsítve egy relének felel meg, ami

egy kis értékű vezérlőárammal lehetővé teszi nagyobb áramok kapcsolását (1.26. ábra).

1.26. ábra: A teljesítménynövelő működésének elve

Ahhoz, hogy nagyobb frekvenciájú kapcsolásokat is követni tudjon, (például dimmer 100 Hz-

es üzemben) elektronikus kapcsolóval van kialakítva. Az 1.27. ábra dimmer vagy elektronikus
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kapcsoló és teljesítménynövelő összekötésének elvét mutatja. Az ábrán a teljes terhelés két

részterhelésre van felosztva: 1. és 2. lámpatestre. Amíg a T1 Triak kikapcsolt állapotban van,

addig az 1.  lámpatesten nincs feszültségesés,  a T2 Triak i  vezérlőárama is  nulla és T2 is

kikapcsolt állapotban van. Abban a pillanatban, ahogy T1 begyújt, az i vezérlőáram hatására

T2 is bekapcsol. Mindkét Triak a rajta átfolyó áram nullátmenetekor kapcsol ki. Amíg a két

részterhelés teljesítménytényezője (cos) azonos, addig a működéssel nincs is probléma. Ha

azonban a két Triak-on átfolyó áram nullátmenete nem egyszerre következik be, azaz a két

részterhelés teljesítménytényezője nem azonos, akkor működési zavarok lépnek fel.

Ha a 2. lámpatest árama hamarabb éri el a nullátmenetet,  akkor ebben a pillanatban az 1.

lámpatesten és a T1 Triak-on még áram folyik. Ilyenkor T2 egy pillanatra kikapcsol, majd újra

gyújt és az ezt követő félhullám teljes ideje alatt vezető állapotban marad. Az újragyújtás azért

következik be, mert az 1. fogyasztón még feszültség van és így gyújtóáram folyik a T2 Triak

vezérlő  bemenetén.  Ennek  az  lesz  az  eredménye,  hogy  ha  az  1.  lámpatestet  dimmerrel

leszabályozzuk, akkor a teljesítménynövelő mögött lévő 2. fogyasztói  csoport  fényárama a

maximális értéken, 100 %-on fog maradni. Ezért a fogyasztók felosztásakor ügyelni kell arra,

hogy a  két  vagy több  fogyasztói  csoport  azonos  induktivitásokat,  tehát  azonos  típusú  és

teljesítményű transzformátorokat és azonos fogyasztói teljesítményeket tartalmazzon.

1.27. ábra: Teljesítménynövelő összekötése dimmerrel

A dimmer és a teljesítménynövelő terhelés felöli vezetékeit egymással összekötni tilos, Ennek

oka az, hogy a teljesítménynövelőben lévő Triak a dimmerben lévőhöz képest egy kis késéssel

kapcsol  be.  Ezért  ha  a  kimenetek  össze  vannak  kötve,  egy  rövid  ideig,  amíg  a

teljesítménynövelő kapcsolóeleme be nem kapcsol, a teljes teljesítmény a dimmer Triak-jára

jut, ami nem megengedhető.
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A teljesítménynövelő saját  zavarvédelemmel  van ellátva.  A teljesítményfokozó esetében a

dimmerhez hasonlóan elő van írva a minimális és maximális rákapcsolható teljesítmény. 

A  dimmerekhez  hasonlóan  a  különböző  fényforrásokhoz  különböző  típusú

teljesítménynövelőket kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a teljesítménynövelő mögötti  fogyasztói csoportot külön kell  be- ill.

kikapcsolni, akkor a kapcsolót a dimmer és a teljesítményfokozó közötti  vezérlővezetékbe

kell  beiktatni:  A  teljesítménynövelő  hálózatoldali  bekötővezetékét  megszakítani  tilos!  A

dimmerre  kötött  fogyasztói  csoport  önálló  lekapcsolása  nem  lehetséges,  hiszen  ebben  az

esetben  a  dimmer  alapterhelése  nem kielégítő  és  így a  teljesítménynövelő  vezérlése  sem

biztosított.

1.4.2.4 Telepítési példák

A  korábbiakból  látható,  hogy  ha  a  dimmer  fogyasztói  oldalán  több  teljesítménynövelő

található,  a  dimmert  akkor  is  megfelelő  (legalább  a  gyártó  által  megadott  minimális)

fényforrás-teljesítménnyel  kell  terhelni,  hiszen  a  teljesítményfokozók  csak  kis  terhelést

jelentenek  a  dimmer  számára.  A  teljesítményfokozók  és  a  dimmer  csak  azonos  fázisról

működtethetők.

1.28. ábra: Teljesítménynövelő alkalmazása 12 V-os 50 Hz-es transzformátoros világítási

hálózatban

Az  1.28.  ábra  példát  mutat  több  teljesítményfokozó  alkalmazására.  Az  ábrán  a

transzformátorokra  megadott  maximális  fényforrás-teljesítmények  csak  példaként,  konkrét
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transzformátorra vannak megadva. Ezek az értékek a különböző gyártóknál és a különböző

transzformátortípusoknál eltérőek lehetnek!

Abban az esetben, ha a dimmer mögé kapcsolt világítási teljesítmény meghaladja a 3500 W-

ot,  akkor  az  installációt  két  áramkörre  kell  felosztani  úgy, hogy mindkét  áramkör azonos

fázisra kapcsolódjon és a két kismegszakító mechanikus kapcsolatban legyen egymással (1.29.

ábra).

1.29. ábra: Teljesítménynövelők elosztása két áramkörre kétpólusú kismegszakítóval
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0.4.3 Oltásszög-vezérelt dimmerek

1.4.1.3 TRONIC dimmer

1.4.1.3.1Működési elv

A  TRONIC  dimmereket  TRONIC  transzformátorokhoz  fejlesztették  ki.  A  TRONIC

dimmerek fázishasításos eljárást és oltásszög-vezérlést alkalmaznak.

Az izzólámpa dimmerek esetében látható  volt,  hogy a  kapcsolóelem gyújtása a  feszültség

nullátmenetét  követően  tz késleltetési  idő  után  következik  be  és  a  fogyasztón  a  gyújtás

időpontjában hirtelen, ugrásszerűen jelenik meg a hálózati feszültség pillanatnyi értéke. Ezért

minden  kapcsolás  pillanatában  kapcsolási  eredetű  túlfeszültség  jelenik  meg,  amelyet

megfelelő  szűrőkörökkel  pl.  soros  szűrő-induktivitással  kell  szűrni.  Ezen kívül  a dimmelt

fogyasztó  elektronikájának  bemeneti  kapcsolásával  a  dimmer  kimenete  különböző

frekvenciájú rezonanciaköröket alakíthat ki, ami az üzemi feszültség eltolásához és gyújtási

problémákhoz vezethet.

Ezzel szemben oltásszög-vezérlés esetében a félvezető kapcsoló a feszültség nullátmenetének

pillanatában kapcsol be és a tz késleltetési idő letelte után kapcsol ki. Bekapcsoláskor nem

keletkezik  zavarfeszültség,  hiszen  a  feszültség  a  nullátmenetet  követően  folyamatosan  a

szinuszos  jellegnek  megfelelően  változik.  A  feszültség  kikapcsolásakor  az  esetlegesen

kialakuló  rezonancia  erőteljesen csillapodik,  mivel  a TRONIC transzformátor  éppen teljes

terheléssel  üzemel,  és  a  kikapcsolás  során  a  feszültség  csökkenése  nem  pillanatszerűen,

hanem időben elkenve következik be. A zavarfeszültségek szűrését szolgáló áramkörök ebben

az esetben elmaradhatnak.

1.30. ábra: TRONIC dimmer alapvető felépítése és csatlakoztatása TRONIC

transzformátorhoz
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Az  1.30.  ábrán  a  TRONIC  dimmerek  alapvető  felépítése  és  TRONIC  transzformátorhoz

történő csatlakoztatása látható. A kapcsolási funkciót egy MOSFET tranzisztor látja el. Egy

vezérlő  kapcsolás  gondoskodik  a  nullátmenetet  követően  a  MOSFET  tranzisztor

bekapcsolásáról és tz idő utáni kikapcsolásáról. 

A dimmert egy termokapcsoló (TH) védi a túlterhelés ellen. A termokapcsoló túlterhelés vagy

túl magas környezeti hőmérséklet esetén lekapcsolja a dimmert a hálózatról.

A  vezérlés  működését  az  1.31.  ábra  mutatja.  A  MOSFET  és  a  vezérlőelektronika

működéséhez egyenfeszültségre van szükség, amelyet egy egyenirányító híd állít elő. 

1.31. ábra: TRONIC dimmer vezérlésének blokkdiagramja

A MOSFET vezérlés blokk biztosítja a MOSFET be- és kikapcsolását minden félhullám ideje

alatt. A kiegészítő elemek védik a a MOSFET-et a túlfeszültségektől és feszültségtüskétől. 

Az időfokozat vezérli a MOSFET kikapcsolását és potenciométer révén lehetővé teszi a tz idő

beállítását,  tehát  a  fényáram  szabályozását.  Legtöbbször  ezt  a  feladatot  egy  monostabil

multivibrátor látja el. 

A  nullapont  felismerő  áramkör  biztosítja  a  pontos  bekapcsolást  minden  nullátmenetet

követően.

A rövidzár-védelem garantálja a dimmer lekapcsolását rövidzár ill. túlterhelés esetén. Emiatt

olvadóbiztosító  alkalmazása feleslegessé válik. Az áramkorlátozás megakadályozza, hogy a

fényforrás izzószálának elszakadásakor villamos ív alakuljon ki. A rövidzár megszűnése után,

ha az csak néhány másodpercig állt  fenn, a dimmer lágy indítással újra indul.  Ha a zárlat

38



hosszabb  ideig  tartott,  akkor  a  dimmer  csak  a  hálózati  feszültség  ki-  és  ismételt

bekapcsolásával indítható újra. 

A kikapcsolási  késleltetés  megakadályozza  a  lengéseket  (a  fényforrás villogását),  amelyek

pillanatszerű kikapcsoláskor alakulnának ki. 

A  nyomógombos  (érintős)  dimmerek  nem  forgó-potenciométerrel,  hanem  nyomógombbal

(érintéssel)  kezelhetők.  Rövid  nyomásra  a  csatlakoztatott  lámpatestek  be-,  kikapcsolhatók,

míg hosszú nyomással a fényforrások fokozatmentesen dimmelhetők. 

Ebben az esetben a tz idő beállítását nem potenciométerrel lehet elvégezni, hanem vezérlő IC

szolgál  erre  a  célra.  A  vezérlő  IC  a  nyomógomb  nyomvatartási  idejével  arányos

egyenfeszültséget  állít  elő,  amit  egy  komparátor  összehasonlít  a  hálózati  feszültség  által

vezérlet feszültségrámpával (1.32. ábra).

1.32. ábra: A TRONIC nyomógombos (érintős) dimmer működési elve
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1.4.1.1.1Telepítési szabályok

A  TRONIC  dimmerek  telepítésének  szabályai  megegyeznek  a  hagyományos

transzformátorokhoz alkalmas dimmerek telepítési szabályaival, azaz 

 egy TRONIC dimmerrel maximum kb. 10 db teljesítménynövelő vezérelhető (a gyártói

adatoknak  megfelelően),  így  az  egy  rendszerben  kialakítható  maximális  teljesítmény

korlátozott.

 a TRONIC teljesítménynövelőt ugyanarról a fázisról kell megtáplálni, mint a dimmert.

 a  TRONIC  teljesítménynövelő  vezérlő  bemenete  nagy  ellenállású,  ezért  a  dimmert

kevesebb  mint  1  W-tal  terheli.  Ezért  teljesítménynövelő  alkalmazásakor  a  dimmerre

vonatkozó minimális közvetlen terhelési értéket be kell tartani, azaz a dimmert TRONIC

transzformátoron keresztül a megfelelő fényforrás-teljesítménnyel közvetlenül is le kell

terhelni.  Tilos  a  dimmert  csak  teljesítménynövelőkön  keresztül  terhelni,  mert  ez

működési zavarokhoz vezet.

 Szükség esetén a TRONIC teljesítménynövelő mögötti világítási áramkör lekapcsolható.

A lekapcsolás a dimmer és teljesítménynövelő közé iktatott kapcsolóval végezhető el.

 Mivel egy 16 A-es kismegszakítóra jutó teljesítmény 16 A x 230 V = 3680 W lehet, ezért

ha  ennél  nagyobb teljesítményű fogyasztói  csoportot  kell  egy dimmerrel  szabályozni,

akkor a fogyasztókat több kismegszakítóra kell elosztani. Ebben az esetben gondoskodni

kell  a kismegszakítók mechanikus összekötéséről vagy többpólusú kismegszakítót  kell

alkalmazni.  Itt  érdemes megjegyezni,  hogy Németországban az  áramszolgáltatók 3500

W-ban  korlátozzák  az  egy  fázisra  köthető  dimmerteljesítményt.  Ennél  nagyobb

fázisteljesítmény esetén a dimmer bekötése engedélyköteles.

 A kivitelezés során célszerű egyenszilárdságú rendszert készíteni. Ez azt jelenti, hogy egy

dimmelt áramkörön a dimmer, a teljesítménynövelő és az elektronikus transzformátor egy

gyártótól  származzon.  Ellenkező  esetben  működési  zavarokra  lehet  számítani,  ami

enyhébb esetben a dimmelt fényforrások közötti fényáramkülönbségben jelenik meg, és

ledimmelt  állapotban  egyre  erőteljesebben  jelentkezik.  Rosszabb  esetben  akár

rezonanciára és a fényforrások villogására is lehet számítani.

0.4.3.2 TRONIC teljesítménynövelők

A TRONIC dimmerek fogyasztói teljesítménye a hagyományos transzformátorokhoz alkalmas

dimmereknél  leírt  módon  teljesítménynövelőkkel  növelhető.  A  két  rendszer  elemeit

természetesen nem lehet keverni,  azaz a TRONIC dimmerek teljesítményét csak TRONIC

40



teljesítménynövelőkkel  lehet  növelni,  hasonlóan  a  hagyományos  transzformátorokhoz

alkalmas  dimmerekhez,  ahol  12  V-os  hagyományos  transzformátorokhoz  alkalmazható

teljesítménynövelők használhatók. 

A  TRONIC  teljesítménynövelők  a  TRONIC  dimmerekhez  hasonlóan  MOSFET

tranzisztorokat  használnak  kapcsolóelemként  és  rendelkeznek  túlterhelés-  és

rövidzárvédelemmel. 

0.4.4 Univerzális dimmerek

Az utóbbi időben megjelentek olyan un. univerzális dimmerek, amelyek a hálózati feszültség

bekapcsolásakor  automatikusan  felismerik  a  dimmelt  kimenetükre  kapcsolt  fogyasztók

jellegét,  és  ennek megfelelően automatikusan képesek kiválasztani  a  megfelelő  dimmelési

eljárást. Az ilyen típusú dimmereket az adattáblán lévő

R,L,C

jelről lehet felismerni.

Az ilyen típusú dimmerek a hálózati feszültség bekapcsolását követően (hálózati feszültség

kiesését  követő  feszültség-visszatéréskor)  a  mögé  kapcsolt  fényforrás(oka)t  általában  egy

pillanatra  felvillantják  és  így  mérik  meg  a  terhelés  jellegét.  Ez  a  jelenség  a  dimmer

természetes működésének velejárója és nem meghibásodás következménye.

0.4.5 Kialakítás

A  dimmerek  kialakítás  szerint  készülnek  falba,  (60-as  dobozba  szerelhető)  süllyesztett

kialakításban, készülékbe, azaz felületre szerelhető kivitelben és elosztószekrénybe szerelhető,

azaz kalapsínre pattintható kivitelben. A dimmerek egységteljesítménye általában 400-500 W

között változik. 

A  teljesítménynövelők  beépíthető  és  kalapsínre  pattintható  kivitelben  is  készülnek  és

egységteljesítményük típustól függően 450-700 W között változik.
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