Modifikation af PULS power supply SL 10.100.
Fra 24V til 13,8V.

OZ9AU. 25.8.21

Jesper OZ1XB, har doneret et antal SL10 strømforsyninger til
klubbens medlemmer. Hermed en vejledning til ændring af
spændingen fra 24V til 13,8V.
Strømforsyningen findes i flere varianter. Når du har taget printene ud af kabinettet, kan du se
hvilken variant du har med at gøre.
Hvor er komponenter jeg skal ændre?
Det drejer sig om 2 modstande. En der skal være en lavere værdi og en der skal kortsluttes

Placering af komponenter, Variant 1.
R1 modstanden på 30,1 kΩ skal
parallelforbindes med en 27kΩ.
En 909 Ω skal kortsluttes.

Placering af komponenter, Variant 2.
R1 kan være på 61,9kΩ eller 30,1 kΩ, og skal
parallelforbindes med 56kΩ eller 27 kΩ.
En 909 Ω skal kortslutes.

På variant 1, skal du tjekke om den viste modstand
R1, er på 30,1 kΩ =
orange – sort – brun – rød.
Skal parallelforbindes med 27kΩ. Den ene 909Ω
skal kortsluttes.

På variant 2, skal du tjekke om modstand R1, er på 61,9 kΩ = blå – brun – hvid – rød,
eller 30,1 kΩ = orange – sort – brun – rød. Den ene 909 Ω skal kortsluttes.

R1 = 61,9 kΩ, sæt 56k i parallel.
Kortslut 909 Ω

R1 = 30,1 kΩ, sæt 27k i parallel.
Kortslut 909 Ω

Den grønne LED lyser ikke efter ændringen. Der sidder en Zenerdiode i serie med LED.
Den skal kortsluttes.

Variant 1

Variant 2

Loddetips! Kom lidt frisk loddetin på loddestederne og på modstand og kortslutningstråde inden du
monterer dem.
De viste modstande på fotos er 1/4 W, MR25, men mindre størrelser med tyndere tilledninger vil
være en fordel.

Diagram skitse.

Variant 1

Variant 2

Beregning af udgangsspænding. Vout =(1+

R1
)⋅Vref
R2

Uout, hvor R1 = 30,1 k // 27k = 14,2k.
Og med pot. på min, R2 = 2,74k. Med pot. på max, R2= 3,74k.
Vout =(1+

14200
)⋅2,5=15,4 V ,
2740

Vout =(1+

14200
)⋅2,5=12 V
3740

Uout, hvor R1 = 61,9 k // 56k = 29,4k.
Og med pot. på min, R2 = 5,76k. Med pot. på max, R2= 7,96k.
Vout =(1+

29400
)⋅2,5=15,2 V ,
5760

Vout =(1+

29400
)⋅2,5=11,7 V
7960

Ved en belastning på 18A falder spændingen 160 mV og
den bliver ret varm efter 5min.
Ved 10 A kan den godt køre i længere tid. Ved normal drift
med en 100W station skulle den nok klare jobbet. Hvis du
kører digimodes med lange sendetider, vil en blæser
monteret på bagsiden nok gøre den mere driftsikker.

Når du har fjernet DIN beslagene og klippet tappen i bunden af, mangler du bare 4 gummiben
SLUT

