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Фирма “МИГ – ГГ” е основана през 1992 година в гр.
Бургас,  в  условия  на  висока  нестабилност  на
българаската  икономика  с  задачата  да  удовлетвори
потребностите  на  клиентите  и  нуждата  от
повишаване  на  квалификацията  на  българските
специалисти в областа на електрониката. 

Въпреки   трудните   за   този   период   условия   на

инфлация  и  политическа  нестабилност,  фирмата  успя  да  запази
високият  ръст  на  продажби  на  продукция  на  високо  технологично
ниво  и  се  очерта  като  реален  конкурент  на  редица  български  и
чуждестранни фирми, като заложи на пазара качество, надежност и
сигурност в своите продукти.

През 1998 година регистрира търговска марка “Хоби кит”:

През ноември 2019 г. фирмата се преобразува в Хобикит ЕООД.
Хоби  кит  проектира  разработва  и  произвежда  качествени

продукти  за  вашата  специална  дейност,  както  и  стандартни
изделия,  задоволяващи  изискванията  на  клиента  и  свеждащи
проблемите до минимум. 

С  нашите  изделия  предлагаме  сигурност  на
високотехнологично ниво и качество.

В  рамките  на  нашата  фирмена  политика,  разработваме  и
произвеждаме изделия в следните области:

Комплекти за сглобяване
Сглобени модули
Печатни платки
Универсални кутии
Нестандартна електроника
CNC електроника

Необходимо  е  да  отбележим,  че  нашите изделия  са  с  високо
качество, отговарящо на международните стандарти.

Хобикит
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Комплекти за сглобяване

1001 – Нискочестотен усилвател 2x10W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална
схема TDA2005 (TDA2004). 
– Изходната мощност – 2х10W. 
– Захранващо напрежение DC – от 8 до 18V. 
Подходящ е за монтиране в автомобилен касетофон. 
Печатната платка е с размери 52х40mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1500.

1002 – Нискочестотен усилвател 20W

Усилвателят е реализиран с две интегрални схеми TDA2003,
свързани мостово. 
– Изходната мощност – 20W. 
– Захранващо напрежение DC – от 8 до 18V. 
– Максимална консумацията – 3A. 
Подходящ е за монтиране в автомобилен касетофон. 
Печатната платка е с размери 45х33mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1501.

1005 – Автомобилна алармена система

Устройството е реализирано само с една CMOS интегрална
схема и в режим на готовност консумацията на електрически ток
е минимална. 
– Изходно време – около 15 секунди. 
– Входно време – около 15 секунди (само за вратите). 
– Време на алармиращият сигнал – около 70 секунди. 
При отваряне на багажника или капака отпред – алармиращият сигнал се включва 
веднага. 
Захранващото напрежение може да варира от 9 до 15V. 
Печатната платка е с размери 38x35mm. 

1006 – Алармена система за дома със сирена

Устройството представлява проста, но надеждна алармена
система с двутонална сирена.
Захранващото напрежение трябва да е стабилизирано от 6 до
12V. 
За датчик може да се използва бутон или магнит и рид-ампула. 
В нормално положение (затворена врата) бутонът трябва да е
затворен. Печатната платка е с размери 50x35mm. 
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1007 – Регулируем стабилизатор 2 – 25V / 2A

Стабилизатора е изграден на базата на интегрална схема
МА723. 
– Входното напрежение - изправено и филтрирано в границите от
28 до 37V. 
– Изходно напрежение – от 2 до 25V. 
– Защитата по ток – сработва при 2А. 
Чрез тример-потенциометъра се регулира изходното напрежение. 
Необходимо е транзистора да бъде монтиран на радиатор. 
Печатната платка е с размери 48x31mm. 

1009 – Регилируем стабилизатор 1,2 – 30V / 1A

Стабилизатора е реализиран с интегрална схема LM317T. 
– Входното напрежение – до 30V. 
– Изходно напрежение – от 1,2 до 30V. 
– Максимален ток – 1А с радиатор. 
Печатната платка е с размери 45x28mm. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1505.

1010 – Светодиоден индикатор

Индикаторът е моно и е реализиран с дискретни елементи.
Състои се от 12 светодиода.
Входното ниво е стандартно – 0,750V. 
Захранващо напрежение DC – от 9 до 15V. 
Печатната платка е с размери 104x36mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1520.

1011 – Светодиоден стерео индикатор

Индикаторът е реализиран с две интегрални схеми KA2284.
Интегралната схема управлява 5 светодиода тип стълбица. 
Два входа – за ляв идесен канал. 
Тример потенциометър за регулиране на нивото. 
Логаритмичен индикатор -10dB, -5dB, 0dB, 3dB, 6dB. 
Постоянен ток на изхода – 15mA. 
Захранващо напрежение – от 5 до 15V DC. 
Печатната платка е с размери 104x34mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1521.

1013 – Защита за нискочестотен усилвател

Схемата представлява защита за НЧУ, която включва: 
– при включване на захранването – забавя включването на
озвучителните тела с около 5 секунди – до установяване на
постояннотоковия режим в усилвателя. 
– при изключване на захранването – веднага изключва
озвучителните тела от изхода на усилвателя. 
– при неизправност в крайния мощен усилвател (късо съединение, пробив в 
транзисторите и др.), когато в изхода се появи постоянно напрежение, различно от 
зададеното се изключват озвучителните тела (независимо дали разликата е 
положителна или отрицателна). 
Схемата е оразмерена да работи в диапазона от 12 до 20V. 
Печатната платка е с размери 50х30mm.
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1017 – Сирена “Бърза помощ”

Сирената е реализирана с дискретни елементи. Два транзистора
образуват тактов генератор, честотата на който може да се
променя. С други два транзистора е образуван звуковият
генератор. Усилвателя е изграден от един транзистор. 
Устройството сe захранва с напрежение от 9 до 12V DC. 
За говорител може да се използва всеки говорител от 4 до 8 ОМ. 
Печатната платка е с размери 50x35mm. 

1018 – Сирена “Американска полиция”

Сирената е реализирана с дискретни елементи. Два транзистора
образуват тактов генератор, честотата на който може да се
променя. С други два транзистора е образуван звуковият
генератор. Усилвателя е изграден от един транзистор. 
Устройството сe захранва с напрежение от 9 до 12V DC. 
За говорител може да се използва всеки говорител от 4 до 8 ОМ. 
Печатната платка е с размери 50x35mm.  

1019 – Сирена “Италианска полиция”

Сирената е реализирана с дискретни елементи. Два транзистора
образуват тактов генератор, честотата на който може да се
променя. С други два транзистора е образуван звуковият
генератор. Усилвателя е изграден от един транзистор. 
Устройството сe захранва с напрежение от 9 до 12V DC. 
За говорител може да се използва всеки говорител от 4 до 8 ОМ. 
Печатната платка е с размери 50x35mm. 

1020 – Двутонална сирена

Сирената е реализирана с една интегрална схема NE556. Те
работят като мултивибратори. Първият образува тактов
генератор с период на повторение 0,5 секунди и управлява
втория (звуковия мултивибратор). 
Транзисторите образуват нискочестотен усилвател, които усилва
получения звук от таймера. 
Захранването варира от 9 до 18V DC. 
В комплекта е включен високоговорител. 
Печатната платка е с размери 47x33mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1512.

1026 – Пет канален тонкоректор /еквалайзер/

Всяка качествена музикална уредба се нуждае от многоканален
тонкоректор. 
Транзисторите служат, за да компенсират затихването от
пасивните филтри. 
В зависимост от положението на потенциометрите се получава
усилване или затихване на сигнала с определена честота. В
средно положение на плъзгачите сигналът остава без промяна. 
Захранващото напрежение е еднополярно и варира от 6 до 12V DC. 
Печатната платка е с размери 58x34mm. 
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1027 – Стерео предусилвател с еднополярно захранване

Устройството представлява стерео предусилвател реализирано
с операционен усилвател В082 (TL082), захранван с
еднополярно напрежение. 
Захранващо напрежение от 8 до 15V DC. 
Печатната платка е с размери 39x34mm. 

1028 – Стерео смесителен пулт

Схемата представлява аудиопулт, смесващ четири сигнала с
възможност за вход от магнетофон, тунер, грамофон и микрофон
заедно с тонкоректор за ниски и високи честоти и предусилвател.
Тя е проектирана на базата на два операционни усилватели
B084 (TL084). Четирите входа се настройват в зависимост от
източника на входен сигнал. 
Захранващото напрежение е двуполярно и може да бъде от ± 9V до ± 18V. 
Препоръчваме да се използва комплект за сглобяване с каталожен номер 1032 – 
"Преобреобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение" или 1033 – 
"Захранващ блок ± 12V/100mА". 
Печатната платка е с размери 67x65mm.

1030 – Контрол на автомобилния акумулатор

Това устройство е предназначено за своевременно откриване
възникналите неизправности по веригата алтернатор -
акумулатор – стартер в автомобилите с 12V електрическа
инсталация. То следи напрежението като: 
– при ниско напрежение (под 13,8V) – свети червен светодиод; 
– при нормално напрежение (13,8-14,4V) – свети зелен
светодиод; 
– при високо напрежение (над 14,4V) – свети жълт светодиод. 
При нормална работа на веригата с даване на "контакт" светва червения светодиод. 
След известно време работа на двигателя червения светодиод угасва и светва 
зеления. Ако по-късно зеления светодиод угасне и светни отново червения или 
жълтия, това е знак за възникнала неизправност, която трябва да се открие и 
отстрани. 
Печатната платка е с размери 35х26mm. 

1032 – Преобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение

Устройството представлява преобразувател на напрежение от
еднополярно в двуполярно (ако на входа се подаде 10V, то на
изхода ще се получи ± 5V). В случая то е изчислено за ±12V, като
на входа се подава 24V. За да се промени изходното
напрежение трябва да се променят двата ценерови диода. 
Преобразувателя може да се ползва за захранване на комплекти
с каталожни номера 1028 – "Стерео миш пулт" и 1037 – "Стерео предусилвател с 
тонкоректор", както и всяко устройство изискващо двуполярно захранване. 
Печатната платка е с размери 50x20mm. 
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1033 – Захранващ блок  ±12V/100mA

Захранващият блок се състои от изправител, филтър и
параметричен стабилизатор. 
Може да се ползва за захранване на комплекти с каталожни
номера 1028 – "Стерео миш пулт" и 1037 – "Стерео
предусилвател с тонкоректор", както и всяко устройство
изискващо двуполярно захранване.
Печатната платка е с размери 47x30mm. 

1034 – Електроннен мелодичен звънец

Основен градивен елемент на устройството е интегралната
схема NE555. Единият тон се получава при натиснат бутон, а
другия при отпуснат. 
Звънецът се захранва от 9V батерия. 
За говорител може да използва всеки говорител от 4 до 8 ома. 
Печатната платка е с размери 46x28mm. 

1035 – Микрофонен предусилвател

Устройството представлява транзисторен предусилвател, на
входа на който е включен електретен микрофон. 
Предусилвателя се захранва с напрежение от 3 до 12V. 
Позволява да се регулира нивото на изходния сигнал (чрез смяна
на един резистор). 
Печатната платка е с размери 25x22mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1535.

1036 – Транзисторен тонкоректор – стерео

Тонкоректорите с транзистори за разлика от тези, съдържащи
само пасивни компоненти, могат да осигурят както подтискане
така и повдигане на ниските честоти от звуковия обхват. 
Тази проста схема на транзисторен тонкоректор позволява
поотделно повдигане и подтискане на ниските и високи честоти
от обхвата с 20 dB. 
Други параметри на тонкоректора са: 
– Входен импеданс – 40 КОМ, 
– Изходен импеданс – 180 ОМ, 
– Захранващо напрежение – от 9 до 18V DC. 
Печатната платка е с размери 54x39mm.

1037 – Стерео предусилвател с тонкоректор

Този тонкоректор е лесен за изпълнение, като същевременно
дава много добри резултати в клас Hi-Fi. Схемата позволява
отделно подтискане и повдигане на ниските и високите честоти с
20 dB. Предвидени са четири потенциометъра – ниски, високи,
усилване и баланс. 
Захранващото напрежение е двуполярно и варира от ±9V до
±18V, като може да се използват комплектите за сглобяване с каталожни номера 
1032 – "Преобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение" или 1033 – 
"Захранващ блок ±12V/100mA". 
Печатната платка е с размери 70x24mm.
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1038 – Антенен усилвател

Антенният усилвател е реализиран с един транзистор BF199. 
Параметри: 
– Захранващо напрежение от 4 до 14V DC. 
– VHF – усилване 7dB. 
– FM – усилване 12dB. 
– CB – усилване 20dB. 
Печатната платка е с размери 30x26mm.

1040 – Четири схеми на реле за време

Релетата за време намират разнообразно приложение в
любителската практика за получаване на различни ефекти,
управление на модели и процеси. 
Включените в комплекта схеми позволяват да се получава време
на задържане до 30 секунди. Разликата между четирите схеми е
в точността при отмерване на времето.   
За захранване може да се използва всеки стабилизиран токоизправител с 
напрежение 9V (12V) или батерия. 
Печатната платка е с размери 65х42mm.

1041 – Реле за време /0 – 160 секунди/

Релето за време е изпълнено на базата на таймер NE555, който
е включен в схема "чакащ мултивибратор".
Посредством бутона „STOP” релето се нулира и остава в чакащ 
режим. При еднократно натискане на бутона „START”, релето се
включва за определено време. Времето през което релето
остава включено се определя тример-потенциометър и може да
се регулира в границите от 0 до 160 секунди. 
Светодиод показва кога релето е включено. 
Захранващо напрежение от 10 – 16V / 100mA DC. 
Печатната платка е с размери 50x45mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1580.

1050 – Зарядно устройство за NiCd акумулатори

Устройството представлява зарядно устройство за NiCd
акумулатори. Чрез резистора R1 се определя зарядния ток.
Светодиодът свети само когато има включен акумулатор.
Входното напрежение зависи от зарежданите акумулатори и
трябва да бъде изправено и филтрирано (може да се използва
адаптер).
Печатната платка е с размери 32x23mm.
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1051 – Захранващ блок 12V/3A със заряд на акумулатор

Захранващият блок е реализиран с две интегрални схеми
LM317T. Чрез тример  потенциометъра се регулира изходното
напрежение (от 10 до 14V). Ако се използва акумулатор
изходното напрежение се рерулира на 13,6V, за да може да се
зарежда. 
При изключване на входното напрежение, товара се захранва от
акумулатора. Захранващият блок е подходящ за захранване на алармени системи и 
други устройства, работещи и при спиране на мрежовото електрозахранване.
Устройството може да работи и без акумулатор.
Входно напрежение – 22V.
Изходно напрежение – 10 – 14V.
Изходен ток – 3А.
Печатната платка е с размери 85x34mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1506.

1052 – DC/DC Конвертор 1А LM2575T

Устрийството представлява DC/DC понижаващ регулируем
конвертор/стабилизатор на напрежение изпълнен с интегрална
схема LM2575T. 
Защита от късо, претоварване и от прегряване. 
Ниска консумация на празен ход. Висока стабилност на
изходното напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи до 1А. 
Входно напрежение: 4.5 – 25V DC.
Изходно напрежение: 1.23 – 20V DC / 1A.
Регулиране на изходното напрежение.
Размер на печатната платка – 47x23mm.
При загряване на стабилизатора, трябва да се монтира подходящ радиатор.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1507.

1055 – Електроннен звънец

Звънеца е реализиран с една интегрална схема LA1240A. 
Честотата на излъчвания звук зависи от R1 и C3. Диодите D1, D2
и кондензаторите С1 и С2 образуват умножител на напрежение,
тъй като интегралната схема се захранва минимум с 12V, а
звънчевата инсталация е 8V. 
Напрежението което се подава на звънеца трябва да е
променливо.
Печатната платка е с размери 43x31mm.

1070 – Интерком с два поста

Интеркома е реализиран на базата на интегрална схема LM386.
При нормално положение на бутона, устройството е готово да
приема. При натиснат бутон – предава. 
Връзката между двата поста се реализира чрез двупроводна
линия. 
Захранващото напрежение е от 6 до 12V, може да се използва
9V батерия. 
Печатната платка е с размери 28x29mm.
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1091 – Стабилизатор на напрежение 5V 1A 7805

Устройството служи за изправяне, филтриране и стабилизиране
на AC или DC напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи
до 1А. 
Платката има вход и изход. Към входа се подава максимално
напрежение до 20V AC или до 25V DC.
Входно напрежение - от 7.5 до 20V AC или до 25V DC /1A.
Изходно напрежение - 5V DC ± 5% / 1A.
Минимален пад върху регулатора - ± 2V.
Максимална мощност - 25W с подходящ радиатор.
Светодиодна индикация за стабилизирано напрежение.
Размер на печатната платка - 59x15mm.
При повече от 1W пад върху стабилизатора трябва да се монтира подходящ 
радиатор.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1591.

1092 – Стабилизатор на напрежение 9V 1A 7809

Устройството служи за изправяне, филтриране и стабилизиране
на AC или DC напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи
до 1А. 
Платката има вход и изход. Към входа се подава максимално
напрежение до 20V AC или до 26V DC.
Входно напрежение - от 12 до 20V AC или до 26V DC /1A.
Изходно напрежение - 9V DC ± 5% / 1A.
Минимален пад върху регулатора - ± 2V.
Максимална мощност - 25W с подходящ радиатор.
Светодиодна индикация за стабилизирано напрежение.
Размер на печатната платка - 59x15mm.
При повече от 1W пад върху стабилизатора трябва да се монтира подходящ 
радиатор.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1592.

1093 – Стабилизатор на напрежение 12V 1A 7812

Устройството служи за изправяне, филтриране и стабилизиране
на AC или DC напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи
до 1А. 
Платката има вход и изход. Към входа се подава максимално
напрежение до 20V AC или до 30V DC.
Входно напрежение - от 15 до 20V AC или до 30V DC /1A.
Изходно напрежение - 12V DC ± 5% / 1A.
Минимален пад върху регулатора - ± 2V.
Максимална мощност - 25W с подходящ радиатор.
Светодиодна индикация за стабилизирано напрежение.
Размер на печатната платка - 59x15mm.
При повече от 1W пад върху стабилизатора трябва да се монтира подходящ 
радиатор.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1593.
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1101 – Тестер за транзистори, диоди и вериги

Устройството е релизирано с една интегрална схема 4093. 
При тестване на транзистор е необходимо да знаете изводите на
транзистора (емитер, колектор и база). При включване на
транзистора, ако е изправен  светва съответния светодиод - за 
NРN или PNP транзистори. Ако транзистора е дефектен,
прекъснат – диодите не светят, ако има късо – светят двата
светодиода.
При тестване на диоди, ако е изправен – свети светодиода към който е свързан 
катода.
При тестване на вериги светят и двата диода.
Захранващо напрежение 9V батерия. Печатната платка е с размери 47х16mm.

1105 – Тестер за проводници

Тестера за проводници служи за "прозвъняване" на два или
повече проводници положени в сгради или машини. Тестера е
изпълнен на базата на интегрална схема LМ324. За датчик се
използва диод, който се включва в другия край на проверяваната
верига. Тестера работи при натиснат бутон. 
Захранващо напрежение - 9V батерия. 
Индикатор за прекъснат проводник. 
Индикатор за обърнат проводник. 
Индикатор за проводник на късо. 
Индикатор за нормално трасе. 
Печатната платка е с размери 59x38mm. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1575.

1107 – Устройство за включване на осветлението при смрачаване

Фоторелето се включва при намаляне осветеността на средата в
която е включено да работи. За датчик се използва
фототранзистор.
Посредством тример-потенциометъра се регулира прага на
включване на релето. 
Светодиода показва кога релето е включено. 
Захранващо напрежение от 10 - 16V / 100mA DC.
Печатната платка е с размери 51x46mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1573.

1109 – Термостат /5 – 30ºС/

Терморелето служи за регулиране на температурата от 5 до
30ºС посредством нагревателни елементи включвани от
механично реле.
То е разработено на базата на интегрална схема LM324. 
За датчик се използва терморезистор.
Захранващо напрежение от 10 - 16V / 100 mA DC. 
Температурен диапазон 5 – 30ºC.
Печатната платка е с размери 55x47mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1566.
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1111 – Контролер за ниво на течност /Нивомер/

Контролера за ниво служи да индицира нивото на течности в
резервоари и съответно да включва реле при високо ниво и
изключва при ниско ниво. 
Когато сондите за високо ниво са потопени в течността светва
индикатора за високо ниво, което води до включване на релето и
светване на светодиода за включено реле. 
Съответно сондите за средно ниво също са потопени в течността. Релето ще остане 
включено и след като сондите за високо ниво не са потопени вече в течността. 
Когато нивото на течността падне под нивото на сондите за средно ниво светва 
светодиода за ниско ниво. Това води до изключване на релето. Захранващо 
напрежение от 10 – 16V / 100 mA DC. 
Печатната платка е с размери 68х68mm.
Внимание !!!  Комплекта да не се използва за запалими течности!
Предлага се и като сглобен модул под номер 1572.

1201 – Терморегулатор /max. 1000W/

Терморегулаторът е релизиран с една интегрална схема LM723. 
Захранва се директно с 220V. 
За датчик се използва терморезистор. 
Границата на превключване се регулира посредством тример –
потенциометъра. 
Стойностите на елементите са подбрати така, че в средно
положение на тример – потенциометъра да се потдържа температура около 20 
градуса.
За индикатори служат два светодиода - за включен терморегулатор и за включено 
реле.
Печатната платка е с размери 63х50mm. 

1285 – Платка реле 12V DC

Модулът е изграден от електромагнитно реле, работещо на 12V,
управлявано от оптрон и транзистор, монтирани върху печатната
платка. Галванично разделен вход (оптрон). Намира приложение
при управление на мощни консуматори (вентилатори, мотори,
лампи, мощни светодиоди и др.) като електронен ключ или
прекъсвач управляван от микроконтролер и др.
Захранващо напрежение: DC 12V.
Входен сигнал за задействане на релето: DC от 5 до 12V.
Светодиод, индикиращ наличието на захранващо напрежение: D3.
Светодиод, индикиращ наличието на входен сигнал: D2.
Реле: 15А/125V AC, 15A/24V DC, 10A/240V AC.
Размер на платката – 53x29mm.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1685.

1310 – Мелодичен звънец с 4 мелодии

Звънецът е реализиран на базата на PIC микроконтролер. 
Мелодиите са записа ни в микроконтролера и се редуват при
всяко натискане на бутона.
Захранващо напрежение DC от 3V до 5V.
Размер на платката – 25x21mm.
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1325 – Реле за време 0 – 99 минути /PIC12F629/

Релето за време е реализирано на базата на микроконтролер
PIC12F629.
За индикация служи един двоен седемсегментен индикатор,
който показва оставащото време. 
За въвеждането на времето за което релето да бъде включено
служат два бутона. При включване показанията са 00 (релето е
изключено), за да се въведе време 7 минути е необходимо да се натисне В2 седем 
пъти, след 10 секунди релето се включва и започва да отброява времето. При 
необходимост от изключване на релето преди да е изтекло времето – да се натисне 
съответният  бутон докато на индикацията се появи 00. (За да се въведе 59 минути –
В1 се натиска пет пъти и В2 – девет).
Светодиода индицира, че е включено релето.
Захранващото напрежение е от 9 до 14V DC.
Печатната платка е с размери 69х55mm. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1553.

1571K – Аудио усилвател 1W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална
схема LM386. 
– Максимална изходна мощност 1W. 
– Захранващо напрежение DC от 5 до 14V. 
– Консумация на празен ход – 4mA. 
– Изкривявания – 0.2%. 
– Коефициент на усилване 200. 
Печатната платка е с размери 37x25mm. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1571.

9905K – Светодиоден маяк (LED Beacon)

8 Канален маяк. 
16 програми + демо програма.
Регулиране на скоростта.
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 8 до 14V DC. 
Енегрийно независима памет - запомня последната избрана
програма.
Печатната платка е с диаметър 34,5mm. 
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите.
Предлага се и като сглобен модул под номер 9905.

9910K – Светодиоден преследвач (LED Chaser)

8 Канален преследвач. 
16 програми + демо програма.
Регулиране на скоростта. 
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 8 до 14V DC. 
Енерго независима памет - запомня последната избрана
програма. Печатната платка е с размери 60x36mm. 
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 9910.

17



Сглобени модули

1500 – Нискочестотен усилвател 2x10W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална
схема TDA2005 (TDA2004). 
– Изходната мощност – 2х10W. 
– Захранващо напрежение DC – от 8 до 18V. 
Подходящ е за монтиране в автомобилен касетофон. 
Печатната платка е с размери 52х40mm. 
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1001.

1501 – Нискочестотен усилвател 20W

Усилвателят е реализиран с две интегрални схеми TDA2003,
свързани мостово. 
– Изходната мощност – 20W. 
– Захранващо напрежение – от 8 до 18V DC. 
– Максимална консумацията – 3A. 
Подходящ е за монтиране в автомобилен касетофон. 
Печатната платка е с размери 45х33mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1002.

1505 – Регилируем стабилизатор 1,2 – 30V / 1A

Стабилизатора е изграден на базата на интегрална схема
LM317T. 
– Входното напрежение – до 30V. 
– Изходно напрежение – от 1,2 до 30V. 
– Максимален ток – 1А с радиатор. 
Печатната платка е с размери 45x28mm. 
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1009.

1506 – Захранващ блок 12V/3A със заряд на акумулатор

Захранващият блок е реализиран с две интегрални схеми
LM317T. 
Чрез тример потенциометъра се регулира изходното напрежение
(от 10 до 14V). Ако се използва акумулатор изходното
напрежение се регулира на 13,6V, за да може да се зарежда. При
изключване на входното напрежение, товара се захранва от
акумулатора. 
Захранващият блок е подходящ за захранване на алармени системи и други 
устройства, работещи и при спиране на мрежовото електрозахранване. 
Устройството може да работи и без акумулатор. 
– Входно напрежение – 22V. 
– Изходно напрежение от 10 до 14V. 
– Изходен ток – 3А. 
Печатната платка е с размери 84x34mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1051.
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1507 – DC/DC Конвертор 1А LM2575T

Устрийството представлява DC/DC понижаващ регулируем
конвертор/стабилизатор на напрежение изпълнен с интегрална
схема LM2575T. 
Защита от късо, претоварване и от прегряване. 
Ниска консумация на празен ход. Висока стабилност на
изходното напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи до 1А. 
Входно напрежение: 4.5 – 25V DC.
Изходно напрежение: 1.23 – 20V DC / 1A.
Регулиране на изходното напрежение.
Размер на печатната платка – 47x23mm.
При загряване на стабилизатора, трябва да се монтира подходящ радиатор.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1052.

1512 – Двутонална сирена

Двутоналната сирената е реализирана с една интегрална схема
NE556.
Захранването варира от 9 до 18V DC. 
В комплекта е включен високоговорител. 
Печатната платка е с размери 47x33mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1020.

1520 – Светодиоден индикатор

Индикаторът е моно и е реализиран с дискретни елементи.
Входното ниво е стандартно – 0,750V. 
Динамиката се определя от кондензатора С3. 
Захранващо напрежение – от 9 до 15V DC. 
Печатната платка е с размери 104x36mm. 
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на
светодиодите.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1010.

1521 – Светодиоден стерео индикатор

Индикаторът е реализиран с две интегрални схеми KA2284.
Интегралната схема управлява 5 светодиода тип стълбица. 
Два входа – за ляв идесен канал. 
Тример потенциометър за регулиране на нивото. 
Логаритмичен индикатор -10dB, -5dB, 0dB, 3dB, 6dB. 
Постоянен ток на изхода – 15mA. 
Захранващо напрежение – от 5 до 15V DC. 
Печатната платка е с размери 104x34mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1011.
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1523 – Моно аудио светодиоден индикатор с микрофон

Устройството представлява светодиоден индикатор на входа на
който е включен микрофон. Индикатора е линеенен.
Входен сигнал от микрофон. Входното ниво се регулира с тример
потенциометър. 12 Светодиода. 
Захранващо напрежение DC – 9 до 15V (макс. 120mA).
Размер на платката 104x36mm. 
Размер на платката на микрофонния предусилвател 31x22mm.

1535 – Микрофонен предусилвател

Устройството представлява транзисторен предусилвател, на
входа на който е включен електретен микрофон. 
Предусилвателя се захранва с напрежение от 3 до 12V. 
Позволява да се регулира нивото на изходния сигнал (чрез
смяна на един резистор). 
Печатната платка е с размери 25x22mm. 
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1035.

1553 – Реле за време 0 – 99 минути /PIC12F629/

Релето за време е реализирано на базата на микроконтролер
PIC12F629.
За индикация служи един двоен седемсегментен индикатор,
който показва оставащото време. 
За въвеждането на времето за което релето да бъде включено
служат два бутона. При включване показанията са 00 (релето е
изключено), за да се въведе време 7 минути е необходимо да се натисне В2 седем 
пъти, след 10 секунди релето се включва и започва да отброява времето. При 
необходимост от изключване на релето преди да е изтекло времето – да се натисне 
съответният бутон докато на индикацията се появи 00. (За да се въведе 59 минути – 
В1 се натиска пет пъти и В2 – девет).
Светодиода индицира, че е включено релето.
Захранващото напрежение е от 9 до 14V DC.
Печатната платка е с размери 69х55mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1325.

1560 – Нискочестотен усилвател 100W /TDA7294/

Нискочестотен усилвател клас "АВ" и е реализиран с
интегралната схема TDA7294. 
Параметри наусилвателя: 
– Изходна мощност (синусоидална) 70W (0,5% изкривявания) при
захранване – Uсс=±35V при Rт=8 ОM, Uсс=±27 при Rт=4 ОM; 
– Изходна мощност (музикална) 100W (10% изкривявания) при
захранване – Uсс=±38V при Rт=8 ОM, Uсс=±29 при Rт=4 ОM; 
– Входен сигнал – 0,750V; 
– Ток на покой – 30mA; 
– Режим "MUTE"(преминаване в режим "изключен входен сигнал"); 
– Захранващо напрежение – от ±10 до ±40V; 
– Максимален моментен изходен ток – 10А; 
Печатната платка е с размери 60x45mm. 
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1566 – Термостат /5 – 30ºС/

Терморелето служи за регулиране на температурата от 5 до 30ºС
посредством нагревателни елементи включвани от реле.
То е разработено на базата на интегрална схема LM324. 
За датчик се използва терморезистор.
Захранващо напрежение от 10 – 16V / 100 mA DC. 
Температурен диапазон 5 – 30ºC.
Печатната платка е с размери 55x47mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1109.

1571 – Аудио усилвател 1W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална
схема LM386. 
– Максимална изходна мощност 1W. 
– Захранващо напрежение DC от 5 до 14V. 
– Консумация на празен ход – 4mA. 
– Изкривявания – 0.2%. 
– Коефициент на усилване 200. 
Печатната платка е с размери 37x25mm. 
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1571K.

1572 – Контролер за ниво на течност /Нивомер/

Контролера за ниво служи да индицира нивото на течности в
резервоари и съответно да включва реле при високо ниво и
изключва при ниско ниво. 
Когато сондите за високо ниво са потопени в течността светва
индикатора за високо ниво, което води до включване на релето и
светване на светодиода за включено реле. 
Съответно сондите за средно ниво също са потопени в течността. Релето ще остане 
включено и след като сондите за високо ниво не са потопени вече в течността. 
Когато нивото на течността падне под нивото на сондите за средно ниво светва 
светодиода за ниско ниво. Това води до изключване на релето. Захранващо 
напрежение от 10 – 16V / 100 mA DC. 
Печатната платка е с размери 68х68mm.
Внимание !!!  Комплекта да не се използва за запалими течности! 
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1111.

1573 – Устройство за включване на осветлението при смрачаване

Фоторелето се включва при намаляне осветеността на средата в
която е включено да работи. За датчик се използва
фототранзистор.
Посредством тример – потенциометъра се регулира прага на
включване на релето. 
Светодиода показва кога релето е включено. 
Захранващо напрежение от 10 – 16V / 100mA DC.
Печатната платка е с размери 51x46 mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1107.
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1575 – Тестер за проводници

Тестера за проводници служи за "прозвъняване" на два или
повече проводници положени в сгради или машини. Тестера е
изпълнен на базата на интегрална схема LМ324. За датчик се
използва диод, който се включва в другия край на проверяваната
верига. Тестера работи при натиснат бутон. 
Захранващо напрежение – 9V батерия. 
Индикатор за прекъснат проводник. 
Индикатор за обърнат проводник. 
Индикатор за проводник на късо. 
Индикатор за нормално трасе. 
Печатната платка е с размери 59x38mm. 
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1105.

1580 – Реле за време /0 – 160 секунди/

Релето за време е изпълнено на базата на таймер NE555, който
е включен в схема "чакащ мултивибратор".
Посредством бутона „STOP” релето се нулира и остава в чакащ
режим. При еднократно натискане на бутона „START”, релето се
включва за определено време. Времето през което релето
остава включено се определя тример – потенциометър и може
да се регулира в границите от 0 до 160 секунди. 
Светодиод показва кога релето е включено. 
Захранващо напрежение от 10 – 16V / 100mA DC. 
Печатната платка е с размери 50x45mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1041.

1583 – Циклично реле за време 1 – 120 секунди или минути

Устройството представлява реле за време което работи в
цикличен режим – работа, пауза, работа, пауза, и т.н. 
Регулира се времето за работа (включен консуматор) и времето
за пауза (изключен консуматор). Времето е от 1 до 120 секунди
или минути. Двете времена са независими, т.е. регулират се по
отделно. Времената се регулират от тример – потенциометри.
Размери на платката – 68x30mm. 
Изход, реле: Нормално отворен контакт – NO, Общ контакт – COM и Нормално 
затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC.
Захранващо напрежение от 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
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1585 – Алармена система с код

Алармената система е предназначена за охрана на помещения.
Тя е реализирана на базата на микроконтролер PIC16F628A на
фирмата Microchip. 
Тя имаследните функции: 
– Три зони: Зона 1 – закъснителна (врата), Зона 2 – моментална
(обемен датчик / обемни датчици) и ТМР зона – 24 часова за
охрана на проводниците и самата система. 
– Два четири цифрени кода: Потребителски – за включване и
изключване на алармената система и инженерен – за
програмиране. 
– Смяна на входното, изходното време и времето на
алармиращия сигнал, потребителски и инженерен код. 
– Входно време: 5, 10 и 20 секунди. 
– Изходно време: 10, 20 и 30 секунди. 
– Време на алармиращия сигнал: 30, 60 и 120 секунди. 
– Режим 'камбанка' – При задействане на зона 1 (отваряне навратата) – издава 
звуков сигнал. 
– Звукова и светлинна индикация. 
– Клавиатура с 12 бутона. 
Печатната платка е с размери 74x52mm.

1587 – Кодова брава

Кодовата брава е реализирана на базата на микроконтролер
PIC16F628A /PIC16F648A/ на фирмата Microchip. 
Тя има следните функции: 
– Две зони: Зона 1 – датчик на вратата и ТМР зона – 24 часова за
охрана на проводниците и самата система. 
– Бутон за отваряне на вратата от вътрешна страна. 
– Два четири цифрени кода: Потребителски – за отваряне и
затваряне (в зависимост от избраната функция) на вратата и
инженерен – за програмиране. 
– Смяна режима на работа на кодовата брава, потребителски
иинженерен код. 
– Време на отключе наврата: 5, 10 секунди и остава отключена
до въвеждане на код. 
– Време за блокировка при въвеждане на 3 грешни кода: 30, 60 секунди и без 
блокировка. 
– Режим (камбанка) – При отваряне на вратата – издава звуков сигнал. 
– Звукова и светлинна индикация. 
– Клавиатура с 12 бутона. 
Печатната платка е с размери 74x52mm.
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1591 – Стабилизатор на напрежение 5V 1A 7805

Устройството служи за изправяне, филтриране и стабилизиране
на AC или DC напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи
до 1А. 
Платката има вход и изход. Към входа се подава максимално
напрежение до 20V AC или до 25V DC.
Входно напрежение - от 7.5 до 20V AC или до 25V DC /1A.
Изходно напрежение - 5V DC ± 5% / 1A.
Минимален пад върху регулатора - ± 2V.
Максимална мощност - 25W с подходящ радиатор.
Светодиодна индикация за стабилизирано напрежение.
Размер на печатната платка - 59x15mm.
При повече от 1W пад върху стабилизатора трябва да се монтира подходящ 
радиатор.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1091.

1592 – Стабилизатор на напрежение 9V 1A 7809

Устройството служи за изправяне, филтриране и стабилизиране
на AC или DC напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи
до 1А. 
Платката има вход и изход. Към входа се подава максимално
напрежение до 20V AC или до 26V DC.
Входно напрежение - от 12 до 20V AC или до 26V DC /1A.
Изходно напрежение - 9V DC ± 5% / 1A.
Минимален пад върху регулатора - ± 2V.
Максимална мощност - 25W с подходящ радиатор.
Светодиодна индикация за стабилизирано напрежение.
Размер на печатната платка - 59x15mm.
При повече от 1W пад върху стабилизатора трябва да се монтира подходящ 
радиатор.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1092.

1593 – Стабилизатор на напрежение 12V 1A 7812

Устройството служи за изправяне, филтриране и стабилизиране
на AC или DC напрежение.
Модулът се изпозлва за захранване на устройства използващи
до 1А. 
Платката има вход и изход. Към входа се подава максимално
напрежение до 20V AC или до 30V DC.
Входно напрежение - от 15 до 20V AC или до 30V DC /1A.
Изходно напрежение - 12V DC ± 5% / 1A.
Минимален пад върху регулатора - ± 2V.
Максимална мощност - 25W с подходящ радиатор.
Светодиодна индикация за стабилизирано напрежение.
Размер на печатната платка - 59x15mm.
При повече от 1W пад върху стабилизатора трябва да се монтира подходящ 
радиатор.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1093.
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1600 – Закъснително реле за време 1 – 50 секунди

Принцип на работа: При включване на захранването започва да
тече зададеното време. При изтичане на времето релето се
включва и остава в това положение до изключване на
захранването. Цикъла се повтаря приповторно включване на
захранването. 
Индикатор за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 50 секунди).  
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1581.

1601 – Реле за време 1 – 50 секунди

Принцип на работа: При включване на захранването релето се
включва и започва да тече зададеното време. При изтичане на
времето релето се изключва и остава в това положение до
изключване на захранването. Цикъла се повтаря при повторно
включване на захранването. 
Индикатор за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 50 секунди).  
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO.
– Общ контакт – COM.  
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1582.

1602 – Реле за време активиране с положителен импулс 1 – 50 секунди

Принцип на работа: При включване на захранването, таймера
чака задействащ импулс +12V. Когато се получи импулс релето
се включва и остава в това положение до изтичане на
зададеното време. След изтичане на времето релето се
изключва и остава в готовност (чака задействащ импулс).
Светодиоден индикатор за включено реле. Времето се задава от
тример – потенциометър (от 1 до 50 секунди). 
Размери на платката – 49x29mm. 
Изход, реле: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1584.
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1603 – Закъснително реле за време 1 – 30 секунди, минути или часове

Принцип на работа: 
При включване на захранването започва да тече зададеното
време. При изтичане на времето релето се включва и остава в
това положение до изключване на захранването. Цикъла се
повтаря при повторно включване на захранването. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено
реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 секунди, минути или 
часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове. 
Избира се секунди и се настройва времето. След това ако е нужно се променя на 
минути или часове. Избора се извършва при изключено захранване. 
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1653.

1604 – Реле за време 1 – 30 секунди, минути или часове

Принцип на работа: 
При включване на захранването релето се включва и започва да
тече зададеното време. При изтичане на времето релето се
изключва и остава в това положение до изключване на
захранването. Цикъла се повтаря при повторно включване на
захранването. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 секунди, минути или 
часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове. 
Избира се секунди и се настройва времето. След това ако е нужно се променя на 
минути или часове. Избора се извършва при изключено захранване. 
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC orAC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1654.
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1605 – Реле за време активиране с пол. импулс 1 – 30 сек/мин/часове

Принцип на работа: 
При включване на захранването, таймера чака задействащ
импулс +12V. Когато се получи импулс релето се включва и
остава в това положение до изтичане на зададеното време. След
изтичане на времето релето се изключва и остава в готовност
(чака задействащ импулс). 
Ако импулсът остане по продължително време, след изтичане на времето релето се 
изключва и се активира, когато има нов импулс. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 секунди, минути или 
часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове.  
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC.  
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 1 0 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1655.

1606 – Реле за време активиране с отриц. импулс 1 – 30 сек/мин/часове

Принцип на работа: 
При включване на захранването, таймера чака задействащ
импулс -12V. Когато се получи импулс релето се включва и
остава в това положение до изтичане на зададеното време.
След изтичане на времето релето се изключва и остава в
готовност (чака задействащ импулс). 
Ако импулсът остане по продължително време, след изтичане на времето релето се 
изключва и се активира, когато има нов импулс. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 секунди, минути или 
часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове. 
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC.  
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1656.
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1611 – Ресетващо реле за време 1 – 24 часа, изключва за 1 или 5 минути

Принцип на работа: 
При включване на захранването релето се включва и започва да
тече зададеното време. При изтичане на времето релето се
изключва за избраното време 1 или 5 минути. Времето се избира
от джъмпер W2. W2 затворен – 1 минута, W2 отворен – 5 минути.
След изтичане на това време релето се включва и цикъла се
повтаря до изключване на захранването.
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето за включено реле се задава от тример – потенциометър (от 1 до 24 часа). 
Чрез джъмпер W1 се избира секунди или часове. Това служи за настройка времето 
за включено реле. W1 затворен - секунди. W1 отворен – часове. 
Избира се секунди и се настройва времето. След това се променя на часове. Избора
се извършва при изключено захранване. 
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC.  
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1661.

1612 – Ресетващо реле за време 1 – 24 часа, включва за 1 или 5 минути

Принцип на работа: 
При включване на захранването започва да тече зададеното
време. При изтичане на времето релето се включва за избраното
време 1 или 5 минути. Времето се избира от джъмпер W2. W2
затворен – 1 минута, W2 отворен – 5 минути. След изтичане на
това време релето се изключва и цикъла се повтаря до
изключване на захранването. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето за изключено реле се задава от тример – потенциометър (от 1 до 24 часа). 
Чрез джъмпер W1 се избира секунди или часове. Това служи за настройка времето 
за изключено реле. W1 затворен – секунди. W1 отворен – часове. Избира се секунди 
и се настройва времето. След това се променя на часове. Избора се извършва при 
изключено захранване. 
Размери на платката – 49x29mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC.  
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
Предлага се и като готово изделие с кутийка под номер 1662.
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1685 – Платка реле 12V DC

Модулът е изграден от електромагнитно реле, работещо на 12V,
управлявано от оптрон и транзистор, монтирани върху печатната
платка. Галванично разделен вход (оптрон). Намира приложение
при управление на мощни консуматори (вентилатори, мотори,
лампи, мощни светодиоди и др.) като електронен ключ или
прекъсвач управляван от микроконтролер и др.
Захранващо напрежение: DC 12V.
Входен сигнал за задействане на релето: DC от 5 до 12V.
Светодиод, индикиращ наличието на захранващо напрежение: D3.
Светодиод, индикиращ наличието на входен сигнал: D2.
Реле: 15А/125V AC, 15A/24V DC, 10A/240V AC.
Размер на платката – 53x29mm.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 1285.

1690 – Фазов регулатор 4A 230VAC 800W

Устройството може да се използва като регулатор на обороти за
дрелка, вентилатор, регулатор за осветление, регулатор на
мощност на поялник и други консуматори, захранващи се от
електрическата мрежа 230V.
Схемата е реализирана с триак и диак, което позволява
двупериодно регулиране със загуби до 3% и КПД 97%.
Мощност на регулиране до 800W.
Корпусът на триака не е галванично изолиран.
При мощност на консуматора по-голям от 100W, е необходимо да се монтира 
подходящ радиатор към триака.
Размер на платката – 37x31mm.
Внимание!!!
При монтиране и работа с устройството да се спазват всички правила за безопасна 
работа с високо напрежение.

1691 – Фазов регулатор 8A 230VAC 1500W

Устройството може да се използва като регулатор на обороти за
дрелка, вентилатор, регулатор за осветление, регулатор на
мощност на поялник и други консуматори, захранващи се от
електрическата мрежа 230V.
Схемата е реализирана с триак и диак, което позволява
двупериодно регулиране със загуби до 3% и КПД 97%.
Мощност на регулиране до 1500W.
Корпусът на триака не е галванично изолиран.
При мощност на консуматора по-голям от 200W, е необходимо да се монтира 
подходящ радиатор към триака.
Размер на платката – 37x31mm.
Внимание!!!
При монтиране и работа с устройството да се спазват всички правила за безопасна 
работа с високо напрежение.
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1692 – Фазов регулатор 12A 230VAC 2500W

Устройството може да се използва като регулатор на обороти за
дрелка, вентилатор, регулатор за осветление, регулатор на
мощност на поялник и други консуматори, захранващи се от
електрическата мрежа 230V.
Схемата е реализирана с триак и диак, което позволява
двупериодно регулиране със загуби до 3% и КПД 97%.
Мощност на регулиране до 2500W.
Корпусът на триака не е галванично изолиран.
При мощност на консуматора по-голям от 300W, е необходимо да се монтира 
подходящ радиатор към триака.
Размер на платката – 37x31mm.
Внимание!!!
При монтиране и работа с устройството да се спазват всички правила за безопасна 
работа с високо напрежение.

1693 – Фазов регулатор 16A 230VAC 3500W

Устройството може да се използва като регулатор на обороти за
дрелка, вентилатор, регулатор за осветление, регулатор на
мощност на поялник и други консуматори, захранващи се от
електрическата мрежа 230V.
Схемата е реализирана с триак и диак, което позволява
двупериодно регулиране със загуби до 3% и КПД 97%.
Мощност на регулиране до 3500W.
Корпусът на триака не е галванично изолиран.
При мощност на консуматора по-голям от 400W, е необходимо да се монтира 
подходящ радиатор към триака.
Размер на платката – 37x31mm.
Внимание!!!
При монтиране и работа с устройството да се спазват всички правила за безопасна 
работа с високо напрежение.

9810 – Светодиоден преследвач WS2812B 20 LEDs 5V

20 RGB LED светодиоди WS2812B 330mm. 330mm лента е
включена в комплекта.
PIC микроконтролер.
13 програми - Knight Rider Scanner, GhostBusters, Proton Pack
Power, CYLON EYE и други.
3 бутона - програми, цвят и скорост.
- Бутон Програми – избира се между 13 програми.
- Бутон Цвят – избира се между 5 цвята - бял, жълт, червен, зелен и син.
- Бутон Скорост – избира се между 8 стъпки за скорост.
Размер на платката – 43x25mm (1.70"x0.99").
Памет - запомняне на последната избрана програма, цвят и скорост. 
Захранване на модула и Светодиодната лента - DC 5V/mаx.850mA. Тока зависи от 
избрания цвят и програма. В комплекта не е включено захранване (батерии). 

Произвеждаме три варианта според захранващото напрежение: 
- Модел 9810: Захранващо напрежение 5V DC, 
- Модел 9810B: + Държач за 4x AA батерии, 
- Модел 9810C: Захранващо напрежение от 8 до 28V DC + DC/DC Конвертор.
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9810B – Светодиоден преследвач WS2812B 20 LEDs 5V + Държач за батерии

20 RGB LED светодиоди WS2812B 330mm. 330mm лента е
включена в комплекта.
PIC микроконтролер.
13 програми - Knight Rider Scanner, GhostBusters, Proton Pack
Power, CYLON EYE и други.
3 бутона - програми, цвят и скорост.
- Бутон Програми – избира се между 13 програми.
- Бутон Цвят – избира се между 5 цвята - бял, жълт, червен, зелен и син.
- Бутон Скорост – избира се между 8 стъпки за скорост.
Размер на платката – 43x25mm (1.70"x0.99").
Памет - запомняне на последната избрана програма, цвят и скорост. 
Захранване на модула и Светодиодната лента - DC 5V/mаx.850mA (Държач за 4x AA 
батерии). Тока зависи от избрания цвят и програма. В комплекта не е включено 
захранване (батерии). 

Произвеждаме три варианта според захранващото напрежение: 
- Модел 9810: Захранващо напрежение 5V DC, 
- Модел 9810B: + Държач за 4x AA батерии, 
- Модел 9810C: Захранващо напрежение от 8 до 28V DC + DC/DC Конвертор.

9810C – Светодиоден преследвач WS2812B 20 LEDs 5V + DC/DC Конвертор

20 RGB LED светодиоди WS2812B 330mm. 330mm лента е
включена в комплекта.
PIC микроконтролер.
13 програми - Knight Rider Scanner, GhostBusters, Proton Pack
Power, CYLON EYE и други.
3 бутона - програми, цвят и скорост.
- Бутон Програми – избира се между 13 програми.
- Бутон Цвят – избира се между 5 цвята - бял, жълт, червен, зелен и син.
- Бутон Скорост – избира се между 8 стъпки за скорост.
Размер на платката – 43x25mm (1.70"x0.99").
Памет - запомняне на последната избрана програма, цвят и скорост. 
Захранване на модула и Светодиодната лента - DC 5V/mаx.850mA (от 8 до 28V DC +
DC/DC Конвертор). Тока зависи от избрания цвят и програма. В комплекта не е 
включено захранване (батерии). 

Произвеждаме три варианта според захранващото напрежение: 
- Модел 9810: Захранващо напрежение 5V DC, 
- Модел 9810B: + Държач за 4x AA батерии, 
- Модел 9810C: Захранващо напрежение от 8 до 28V DC + DC/DC Конвертор.

31



9820 – RGB Светодиодна цветомузика – 3 канала

Устройството е реализирано с три филтъра, за ниски, средни и
високи честоти, три канала. Сигнала постъпва чрез електретен
микрофон, усилва се от предусилвател. 
Чрез тример-потенциометър се регулира входното ниво. 
На входа на всеки филтър има тример-потенциометър за
регулиране нивото на всеки цвят – за Високи честоти /Зелен/, за
Средни честоти /Червен/ и за Ниски честоти /Син/. 
Всеки филтър управлява различен цвят светодиоди. 
– Високи честоти /HIGH/ – около 3kHz – Зелен, 
– Средни честоти /MID/ – около 1kHz – Червен, 
– Ниски честоти /LOW/ – около 200Hz – Син. 
Устройството има три канала, три изхода който се управляват от MOSFET 
транзистори. 
Устройството може да управлява до 15 метра RGB лента със 5050 светодиоди. 
Захранващо напрежение 12V DC. 
В комплекта е включен 1 метър светодиодна лента. 
Размер на платката – 86x63mm (3.42"x2.48").

9905 – Светодиоден маяк (LED Beacon)

8 Канален маяк. 
16 програми + демо програма.
Регулиране на скоростта.
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 8 до 14V DC. 
Енегрийно независима памет - запомня последната избрана
програма.
Печатната платка е с диаметър 34,5mm. 
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите.
Предлага се и като комплект за сглобяване под номер 9905K.

9906 – Светодиоден маяк (UFO LED Beacon)

8 Канален маяк. 
16 програми + демо програма.
Регулиране на скоростта.
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 8 до 14V DC. 
Енегрийно независима памет - запомня последната избрана
програма.
Печатната платка е с диаметър 34,5 mm. 
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите.

9910 – Светодиоден преследвач (LED Chaser)

8 Канален преследвач. 
16 програми + демо програма.
Регулиране на скоростта. 
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 8 до 14V DC. 
Енерго независима памет - запомня последната избрана
програма. Печатната платка е с размери 60x36mm. 
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите. 
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9912 – GhostBusters Movie Prop - Ghost Trap LED Bargraph display

Дисплеят свети по предварително програмирана
последователност в непрекъснат цикъл. 
Налични са две версии.
Ярък барграф (червен, жълт, зелен или син), инсталиран под
ъгъл, за да пасне на вашия капан. 
Също така включва червен светодиод, който ще мига в някакъв
момент през последователността. 
Захранване DC - 8 до 14V (Можете да се използва 9V батерия). 
Печатната платка е с размери 39х32mm.

9918 – Светодиоден стробоскоп 12 LED

12 Светодиода на платка. 
Захранване - от 8 до 14V DC. 
Печатната платка е с размери 55x25mm. 
Предлага се в няколко варианта, според цвета на светодиодите. 

9920 – Светодиоден комплект RC 4 LED Lights kit

4 светодиода. 
17 програми + демо програма. Демо програма – изрежда всички
програми. 
Бутон за избор на програма. 
Регулиране на скоростта. 
Дължина на проводника: ~300mm (~12"). 
Захранване – от 6 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана програма.
Печатната платка е с размери 30x21mm.
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите.

9921 – Модул за Светодиоден комплект за 4 светодиода

За 4 светодиода /максимум 20mA на канал/. 
17 програми + демо програма. Демо програма – изрежда всички
програми. 
Бутон за избор на програма. 
Регулиране на скоростта. 
Захранване – от 6 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана програма.
Печатната платка е с размери 30x21mm.

9922 – Светодиоден комплект за влак Train Lighting LED Kit

4 светодиода. 
– Основен фар /Headlight/ – 1 бял светодиод,
– Мигащи фарове /Flashing Ditch Lights/ – 2 бели светодиода,
– Заден фар /Rear End Model Light/ – 1 червен светодиод.
Бутон за включване и изключване на мигащи фарове. 
Дължина на проводника: ~300mm (~12"). 
Захранване – от 6 до 14V DC.
Предлага се в няколко варианта, с 3mm, 5mm и 10mm светодиоди.
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9924 – Светодиоден комплект 4 LED Light kit

4 Канала. 
14 програми. 
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 6 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана
програма. 

9925 – Светодиоден комплект RC 8 LED Lights kit

8 светодиода. 
17 програми + демо програма. Демо програма – изрежда всички
програми. 
Регулиране на скоростта.
Бутон за избор на програма. 
Дължина на проводника: ~300mm (~12"). 
Захранване – от 6 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана програма.
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите.

9925C – Светодиоден комплект /8x 3mm светодиода/

8 светодиода. 
17 програми + демо програма. Демо програма – изрежда всички
програми. 
Регулиране на скоростта.
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 6 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана програма. 
Предлага се в няколко варианта, според цвета на светодиодите.

9927 – Светодиоден к-т за самолет и хеликоптер RC 8 LED Lights kit

8 светодиода. 
– STROBE – 2 бели светодиоди, 
– BEACON – 2 червени светодиоди, 
– NAVIGATION LIGHT /Навигационна светлина/ – 1 червен
светодиод и 1 зелен светодиод, 
– LANDING LIGHT /Светлина закацане/ – 2 бели светодиоди. 
Бутон за включване и изключване на светлината за кацане. 
Дължина на проводника: ~600mm. 
Захранване – от 6 до 14V DC. 
Предлага се в няколко варианта, с 3mm, 5mm и 10mm светодиоди.
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9928 – Светодиоден комплект за дрон RC LED Lights System kit

8 светодиода. 
– STROBE – 2 бели светодиоди, 
– BEACON – 2 червени светодиоди, 
– NAVIGATION LIGHT /Навигационна светлина/ – 1 червен
светодиод и 1 зелен светодиод, 
– LANDING LIGHT /Светлина закацане/ – 2 бели светодиоди.
Бутон за избор на програма. 10 програми.
Дължина на проводника: ~600mm. 
Захранване – от 6 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана програма.
Предлага се в няколко варианта, с 3mm, 5mm и 10mm светодиоди.

9930 – Светодиоден преследвач 16 LED (Knight Rider Scanner)

16 светодиода.
11 програми. 
Регулиране на скоростта. 
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 8 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана
програма. 
Печатната платка е с размери 132x39mm. 
Предлага се в няколко варианта, според цвета на светодиодите.

9935 – Светодиоден преследвач (12 LED Chaser)

12 светодиода. 
Ефекти – Knight Rider Scanner, GhostBusters, Proton Pack Power,
CYLON EYE и други. 
5 програми. 
Регулиране на скоростта. 
Бутон за избор на програма. 
Захранване – от 8 до 14V DC. 
Енерго независима памет – Запомня последната избрана програма. 
Печатната платка е с размери 102x35mm. 
Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите. 

9945 – Светодиоден комплект 2 LED Light kit

PIC микроконтролер.
2 броя светодиоди.
Дължина на проводника: ~300mm (~12"). 
Захранване DC 5V/max.15mA (от 3.6V до 6V max.).
Печатната платка е с размери 23x14mm (0.91"x0.55"). 

Предлага се в няколко варианта, според вида и цвета на светодиодите. 
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9950 – Star Wars Darth Vader Chest Lights LED Display

Устройството представлява, осветление за кутията на гърдите на
Darth Vader.
LED bars са с дължина около 25 mm.
Включва 3 броя LED bars на три отделни печатни платки и 2
големи светодиода (10mm Бял и 10mm Син светодиоди).
Проводниците между платките на LED bars и главната платка са
с размер около 200 mm.
Проводниците между 2 големи светодиода и главната платка са с размер около 200 
mm.
Работи с 9V батерия (батерията не е включена в комплекта).
Размер на главната печатна платка - 40x17mm.
Размер на печатните платки за LED bars - 37x8mm.

9952 – Star Wars Darth Vader Belt Lights LED Kit

Устройството представлява осветлението за двете кутии за
колана на Дарт Вейдър.
Два зелени и един червен 5мм светодиоди. Ние предлагаме два
варианта според вида на светодиодите - с дифузни или с
кристални (water clear) светодиоди.
Светодиодите са монтирани на проводници с дължина около 200
мм или около 8 инча.
Светодиодите само светят, не мигат, не изпълняват никаква програма.
9V конектор за батерия с превключвател за включване и изключване.
Захранване DC - 9V батерия. Батерията не е включена.
Този комплект включва два модула за осветление на кутиите за колана. Той не 
включва кутиите за колан.

9970 – GhostBusters Movie Prop - Proton Pack BLUE Power Cell light kit

Това е персонализирана версия на BLUE Power Cell от филма
„Ловци на духове“. 
Дисплеят автоматично се запълва, след което се нулира. 
Регулиране на скоростта. 
10 ярки сини 10mm светодиоди. 
Също така включва 4 ярки Cyclotron RED светлинни комплекта (4
платки x5 ярки червени светодиода). 
24-инчови (600mm) проводници между главната платка и циклотронните светлини. 
Захранване DC – 8 до 12V (Можете да използвате 9V батерия). 
Размери на печатната платка - 112х35mm (4.41"х1.38") и 4х платки с диаметър 25mm
(диаметър 0.98").
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9980 – Програмируем контролер за светлинни ефекти 1 – 10 канала

Контролера е предназначен за управление на светодиоди или
LED модули (рекламни табели, декорация на помещения и
сгради и др.). 
Характеристики: 
– Избор на канали които ще се използват – от 1 до 10 канала. 
– Избор на ефекти които ще се показват – ефектите вариат
взависимост от избрания брой канали. 
– Избор на повтаряне на един ефект – от 1 до 10 пъти за всеки ефект. 
– Захранване DC от 8 до 18V. За готови LED модули DC 12V. Тока зависи от броя на 
използваните LED модули (светодиоди). 
– Максимален общ ток – 10А (1A на канал). 
– Два бутона за програмиране SB1 и SB2. 
– Един бутон за RESET SB3 – възстановява фабричните настройки (10 канала, 
показва всички 29 ефекта, повтарянето на ефектите е различно взависимост от 
ефекта). 
– Тример-потенциометър за регулиране на скороста на ефектите. 
– Възможност за upgrade на записаните ефeкти – чрез смяна на eeprom 24Cxxx. 
– Печатната платка е сразмери 130x67mm.

9981 – Светодиоден контролер 1 канал

7 програми.
Бутон за избор на програма. 
Захранване DC от 8 до 25V. За готови LED модули DC 12V. 
Тока зависи от броя на използваните LED модули (светодиоди).
Максимален ток – 5А. 
Енерго независима памет – запомня последно избраната
програма. 
Печатната платка е с размери 50x34mm. 

9982 – Светодиоден контролер 2 канала

Контролера е предназначен за управление на светодиоди или
LED модули (рекламни табели, декорация на помещения и
сгради и др.). 
5 програми + демо програма.
Бутон за избор на програма. 
Тример потенциометър за скоростта. 
Захранване DC от 8 до 25V. За готови LED модули DC 12V. Тока зависи от броя на 
използваните LED модули (светодиоди). 
Максимален ток – 5А. 
Енерго независима памет - запомня последно избраната програма. 
Печатната платка е с размери 83x35mm.
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9983 – Светодиоден контролер 3 канала

Контролера е предназначен за управление на светодиоди или
LED модули (рекламни табели, декорация на помещения и
сгради и др.). 
16 програми + демо програма. 
Бутон за избор на програма. 
Тример потенциометър за скоростта. 
Захранване DC от 8 до 25V. За готови LED модули DC 12V. Тока зависи от броя на 
използваните LED модули (светодиоди). 
Максимален ток – 5А. 
Енерго независима памет- запомня последно избраната програма. 
Печатната платка е с размери 83x35mm. 

9984 – Светодиоден контролер 4 канала

Контролера е предназначенза управление на светодиоди или
LED модули (рекламни табели, декорация на помещенияи сгради
и др.). 
17 програми + демо програма. 
Бутон за избор на програма. 
Тример потенциометър за скоростта. 
Захранване DC от 8 до 25V. За готови LED модули DC 12V. Тока зависи от броя на 
използваните LED модули (светодиоди). 
Максимален ток – 5А. 
Енерго независима памет- запомня последно избраната програма. 
Печатната платка е с размери 83x35mm. 

9990 – LED димер (Регулатор за светодиоди, лампи и мотори - DC)

Димера е реализиран с PIC микроконтролер. 
Чрез потенциометъра се регулира силата на светене (скоростта
на мотора). 
Бутон за плавно включване и изключване. 
Димера е правотоков (DC) и работи в диапазона от 8 до 24V (в
зависимост от товара). 
Максимален ток без радиатор – 2A. 
Печатната платка е с размери – 50x34mm. 
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Готови изделия

1581 – Закъснително реле за време 1 – 50 секунди /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването започва да тече зададеното
време. 
При изтичане на времето релето се включва и остава в това
положение до изключване на захранването. 
Цикъла се повтаря приповторно включване на захранването. 
Индикатор за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 50 секунди).
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1600.

1582 – Реле за време 1 – 50 секунди /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването релето се включва и започва да
тече зададеното време. 
При изтичане на времето релето се изключва и остава в това
положение до изключване на захранването. 
Цикъла се повтаря при повторно включване на захранването. 
Индикатор за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 50 секунди).
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC.  
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1601.
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1584 – Реле за време активиране с положителен импулс 1 – 50 секунди /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването, таймера чака задействащ
импулс +12V. Когато се получи импулс релето се включва и
остава в това положение до изтичане на зададеното време.
След изтичане на времето релето се изключва и остава в
готовност (чака задействащ импулс). Светодиоден индикатор за
включено реле. Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 50 секунди). 
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm.
Изход, реле: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1602.

1653 – Закъснително реле за време 1 – 30 секунди, минути или часове /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването започва да тече зададеното
време. При изтичане на времето релето се включва и остава в
това положение до изключване на захранването. Цикъла се
повтаря при повторно включване на захранването. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено
реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 секунди, минути или 
часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове. 
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm.
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1603.
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1654 – Реле за време 1 – 30 секунди, минути или часове /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването релето се включва и започва да
тече зададеното време. При изтичане на времето релето се
изключва и остава в това положение до изключване на
захранването. Цикъла се повтаря при повторно включване на
захранването. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 секунди, минути или 
часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове. 
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC orAC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1604.

1655 – Реле за време активиране с пол. импулс 1 – 30 сек/мин/часове /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването, таймера чака задействащ
импулс +12V. Когато се получи импулс релето се включва и
остава в това положение до изтичане на зададеното време.
След изтичане на времето релето се изключва и остава в
готовност (чака задействащ импулс). Ако импулсът остане по
продължително време, след изтичане на времето релето се изключва и се активира, 
когато има нов импулс. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 сек., мин. или часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове. 
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC.  
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1605.
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1656 – Реле за време активиране с отриц. импулс 1 – 30 сек/мин/часове /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването, таймера чака задействащ
импулс -12V. Когато се получи импулс релето се включва и
остава в това положение до изтичане на зададеното време.
След изтичане на времето релето се изключва и остава в
готовност (чака задействащ импулс). Ако импулсът остане по
продължително време, след изтичане на времето релето се изключва и се активира, 
когато има нов импулс. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето се задава от тример – потенциометър (от 1 до 30 секунди, минути или 
часове). 
Джъмпери за избиране на секунди, минути или часове. 
– W1 затворен, W2 затворен – секунди. 
– W1 затворен, W2 отворен – минути. 
– W1 отворен, W2 затворен – часове. 
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1606.

1661 – Ресетващо реле за време 1 – 24 часа, изключва за 1 или 5 минути /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването релето се включва и започва да
тече зададеното време. При изтичане на времето релето се
изключва за избраното време 1 или 5 минути. Времето се избира
от джъмпер W2. W2 затворен – 1 минута, W2 отворен – 5 минути.
След изтичане на това време релето се включва и цикъла се
повтаря до изключване на захранването.
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето за включено реле се задава от тример-потенциометър (от 1 до 24 часа). 
Чрез джъмпер W1 се избира секунди или часове. Това служи за настройка времето 
за включено реле. W1 затворен – секунди. W1 отворен – часове. 
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm. 
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA. 
Предлага се и като сглобен модул под номер 1611.

42



1662 – Ресетващо реле за време 1 – 24 часа, включва за 1 или 5 минути /кутия/

Принцип на работа: 
При включване на захранването започва да тече зададеното
време. При изтичане на времето релето се включва за избраното
време 1 или 5 минути. Времето се избира от джъмпер W2. W2
затворен – 1 минута, W2 отворен – 5 минути. След изтичане на
това време релето се изключва и цикъла се повтаря до
изключване на захранването. 
Светодиоден индикатор за включено захранване и за включено реле. 
Времето за изключено реле се задава от тример-потенциометър (от 1 до 24 часа). 
Чрез джъмпер W1 се избира секунди или часове. Това служи за настройка времето 
за изключено реле. W1 затворен – секунди. W1 отворен – часове. Избира се секунди 
и се настройва времето. След това се променя на часове. Избора се извършва при 
изключено захранване. 
Устройството разполага с пластмасова кутия. 
Размери: 
– само на платката – 49x29mm. 
– кутия – 55x35x20mm.
Релеен изход: 
– Нормално отворен контакт – NO. 
– Общ контакт – COM. 
– Нормално затворен контакт – NC. 
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC. 
Захранващо напрежение – 10 до 14V DC. 
Ток при изключено реле – 8mA, ток при включено реле – 48mA.
Предлага се и като сглобен модул под номер 1612.

1700 – Сигнализатор за забравени фарове

Устройството сигнализира при: 
– включени светлини и отваряне на вратата – забравени да се
изключат. 
Монтира се в купето, като: 
– Червеният проводник се свързва към + на единия габарит, 
– Черният проводник се свързва към бутона на вратата. 

1701 – Сигнализатор за забравени фарове Вер. 2

Устройството сигнализира при: 
– подаване на контакт и изгасени светлени – забравени да се
включат. 
– включени светлини и отваряне на вратата – забравени да се
изключат. 
Монтира се в купето, като: 
– Червеният проводник се свързва към + на единия габарит, 
– Черният проводник към бутона на вратата, 
– Синия проводник към + от контактния ключ. 
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88CTB14 – Циклично реле за време 1 – 120 секунди или минути

Устройството представлява реле за време което работи в
цикличен режим работа, пауза, работа, пауза, и т.н. Регулира се
времето за работа (включен консуматор) и времето за пауза
(изключен консуматор). Времето е от 1 до 120 секунди или
минути. 
При включване на захранването, светва светодиод POWER.
Включва се релето и светва светодиод (режим работа – WORK), след изтичане на 
времето релето се изключва и светодиода угасва (режим пауза – PAUSE). 
Двете времена са независими, т.е. регулират се по отделно. 
Времето се регулира чрез потенциометри. Секунди или минути
се избира от джъмпера на задната страна на кутията.
Параметри: 
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A.
Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт – мах. 5A/240V. 
Изведени са само контактите на релето! 
Време за работа – от 1 до 120 секунди или минути. 
Време за пауза – от 1 до 120 секунди или минути. 
Индикатор за включен консуматор (режим работа – WORK).

89CTB14D – Циклично реле за време от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди

Устройството представлява реле за време което работи в
цикличен режим – работа, пауза, работа, пауза, и т.н. Задава се
времето за работа (включен консуматор) и времето за пауза
(изключен консуматор), (двете времена се програмират отделно,
т.е. може да са еднакви или различни). Времето е от 1 секунда
до 99.59 минути (от 0.01 минути до 99.59 минути). 
При включване на захранването се включва релето и светва светодиода ON (режим 
работа), след изтичане на времето релето се изключва и светодиода изгасва (режим
пауза). След изтичане на времето за пауза, цикъла се повтаря.
Параметри:
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A.
Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт
– мах. 5A/240V. Изведени са само контактите на релето!
Четири бутона за управление (за задаване на времената и
ресетване).
Време за работа – от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди (0.01 – 99.59 мин).
Време за пауза – от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди (0.01 – 99.95 мин).
Енергийно независима памет.
Индикатор за включен консуматор (режим работа – ON).
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89CTB14S – Циклично реле за време от 1 секунда до 9999 секунди

Устройството представлява реле за време което работи в
цикличен режим – работа, пауза, работа, пауза, и т.н. Задава се
времето за работа (включен консуматор) и времето за пауза
(изключен консуматор), (двете времена се програмират отделно,
т.е. може да са еднакви или различни). Времето е от 1 секунда
до 9999 секунди). 
При включване на захранването се включва релето и светва светодиода ON (режим 
работа), след изтичане на времето релето се изключва и светодиода изгасва (режим
пауза). След изтичане на времето за пауза, цикъла се повтаря.
Параметри:
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A.
Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт
– мах. 5A/240V. Изведени са само контактите на релето!
Четири бутона за управление (за задаване на времената и
ресетване).
Време за работа – от 1 секунда до 9999 секунди.
Време за пауза – от 1 секунда до 9999 секунди.
Енергийно независима памет.
Индикатор за включен консуматор (режим работа – ON).

90CTB14D – Реле за време от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди

Устройството представлява реле за време от 1 секунда до 99
минути и 59 секунди (от 0.01 до 99.59 минути). Два индикатора за
минути и два за секунди. Разполага с енергийно независима
памет в която предварително може да се запаметят до 10
времена.
При включване на захранването се показва последното
използвано време и преминава в режим на готовност.
Параметри:
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A.
Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт
– мах. 5A/240V. Изведени са само контактите на релето!
Четири бутона за управление (за задаване на времето, старт и стоп).
Време за работа – от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди (0.01 – 99.59 мин).
Десет предварително запаметени времена, с бърз достъп до тях.
Енергийно независима памет.
Индикатор за включен консуматор (режим работа – ON).
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90CTB14S – Реле за време от 1 секунда до 9999 секунди памет за 10 времена

Устройството представлява реле за време от 1 секунда до 9999
секунди. Разполага с енергийно независима памет в която
предварително може да се запаметят до 10 времена.
При включване на захранването се показва последното
използвано време и преминава в режим на готовност.
Параметри:
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A.
Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт
– мах. 5A/240V. Изведени са само контактите на релето!
Четири бутона за управление (за задаване на времето, старт и
стоп).
Време за работа – от 1 секунда до 9999 секунди.
Десет предварително запаметени времена, с бърз достъп до тях.
Енергийно независима памет.
Индикатор за включен консуматор (режим работа – ON).

PWM2410 – PWM регулатор за мотор / вентилатор за автобусна клим. система

Устройството представлява импулсен регулатор за управление
на мотор / вентилатор. 
Регулатора се управлява от климатичната система на автобуса. 
Работно напрежение 24V. 
Ток на управлявания мотор / вентилатор 5 – 10A. 
Три проводника за вход: +24V, -24V и управление от климатика
на автобуса. 
Два проводника за изход - за вентилатора +24V и -24V. 
Предлага се само регулатора (без вентилатора).
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Нестандартна електроника

Проектиране и производство на нестандартна електроника:

– Малки серии.

– Големи серии.

– Гарантирано качество.

– Лоялност.
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За информация и поръчки:

Хобикит ЕООД

гр. Бургас 
Северна промишлена зона

бул. "Янко Комитов" 18
тел. : +359 888 809 808

e-mail: info@hobbykit.eu
www.hobbykit.eu
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