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Opis ogólny.
Firma  EL KOSMITO opracowała specjalny sterownik,  którego zadaniem jest  obniżenie 

rachunków za prąd poprzez zautomatyzowanie załączania urządzeń. 
Sterownik MASTER-SLAVE wyposażony jest w jedno wejście napięcia sieci 230VAC oraz 

dwa  wyjścia:  jedno  MASTER  i  drugie  SLAVE.  Wyjście  MASTER  pozwala  na  podłączenie 
urządzenia głównego np. komputera. Po odpowiedniej (prostej) kalibracji uzyskamy efekt taki, że 
kiedy  komputer  jest  na  czuwaniu  to  na  wyjściu  SLAVE  nie  występuje  napięcie,  zaś  po 
uruchomieniu komputera urządzenia podpięte pod wyjście SLAVE również zostaną uruchomione.

Zamiast  komputera  można  podłączyć  telewizor  i  wtedy  wraz  z  załączaniem telewizora 
uruchomią się inne urządzenia takie jak wzmacniacz kina domowego itd.

Układ został wyposażony w potencjometr regulacji mocy, poniżej której  wyjście SLAVE 
jest  wyłączone.  Pozwala  to  na optymalne dopasowanie momentu przełączania w zależności  od 
urządzenia podpiętego pod wyjście MASTER.

Sens stosowania sterownika MASTER-SLAVE
Wszystkie  urządzenia  w  stanie  czuwania  pobierają  pewien  prąd.  Tracimy  na  każdym 

urządzeniu w stanie czuwania nawet po 4-6W mocy, co w przełożeniu na miesięczne obciążenie 
daje  niebagatelne nawet  do 4kWh! Jeśli  teraz zsumujemy wszystkie  urządzenia w domu,  które 
wyposażone są w układ czuwania, a obecnie większość urządzeń ma takie możliwości i każde z 
tych  urządzeń  pobierze  swoje  kWh  w  ciągu  miesiąca,  to  szybko  przekonamy  się  ile  kWh 
miesięcznie tracimy.

I  tutaj  na przeciw wychodzi  sterownik  MASTER-SLAVE, który wykorzystuje  zależność 
polegającą na tym, że wiele sprzętów nie musi cały czas być na czuwaniu np. monitor komputera 
jest nieprzydatny kiedy komputer jest wyłączony, więc może zupełnie zostać odłączony od prądu, 
kiedy nie korzystamy z komputera.

Dodatkowo niektóre urządzenia można ustawić na czas (np. telewizor) lub żeby wyłączyły 
się automatycznie po filmie (np. komputer). Wówczas odpowiednio podłączony sterownik rozłączy 
wszystkie pozostałe urządzenia współpracujące z urządzeniem głównym.

Sterownik MASTER-SLAVE wykrywa kiedy urządzenie podpięte do wyjścia MASTER jest 
na  czuwaniu,  bądź  zupełnie  odłączone  i  dopiero  kiedy  zostanie  ono  włączone  to  urządzenia 
podpięte pod wyjście SLAVE są uruchamiane. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele kWh 
miesięcznie przy odpowiednim zastosowaniu.

Parametry techniczne
• Zasilanie układu: 230V AC
• Pobór mocy przez sam sterownik: ok 1W kiedy wyjście SLAVE jest odłączone
• Maksymalne obciążenie wyjścia MASTER: 9A (około 2,1kW przy 230V)
• Maksymalne obciążenie wyjścia SLAVE: 10A (około 2,2kW przy 230V)
• Sterowanie wyjściem przez przekaźnik
• Wyzwalanie prądem od ok 40mA do 400mA co odpowiada mocy od ok 10W do 100W
• Czas zwłoki dla załączenia i wyłączenia wyjścia SLAVE: 0,5sek
• Wymiary: 49x45x25mm (mieści się w puszce pod gniazdko elektryczne)
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Zalety sterownika MASTER-SLAVE
• Prosta instalacja i regulacja
• Nie wymaga dodatkowych zasilaczy
• Niewielkie wymiary
• Duża moc wyjścia MASTER i wyjścia SLAVE
• Wyjście sterowane przekaźnikiem
• Skrajna pozycja potencjometru umożliwia wykrywanie większych obciążeń i może być 

pozycją uniwersalną dla bardzo wielu zastosowań
• Niski pobór mocy
• Wykrywanie  zwiększonej  mocy  na  wyjściu  MASTER  uzyskano  dzięki 

mikroprocesorowi
• Układ zwłocznego załączania i wyłączania zabezpieczający przed chwilowymi skokami 

mocy
• Szeroki zakres regulacji mocy przełączającej wyjście SLAVE

Schemat podłączenia
Na rys 1. pokazano rozkład wyprowadzeń sterownika. Na uwagę zasługuje sposób regulacji 

potencjometrem oznaczonym na rys. numerem 4. Kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak 
jak wskazuje strzałka podnosimy próg mocy przełączającej z wyjścia MASTER, czyli im bardziej 
przekręcimy tym większa moc potrzeba jest do włączenia wyjścia SLAVE. Dodatkowo w okolicy 
skrajnego  położeniu  przeciwnie  do  ruchu  wskazówek  zegara  znajduje  się  obszar,  który  może 
stanowić położenie optymalne i uniwersalne.

  Rys. 1 Rys2.
Rozkład wyprowadzeń    Układ gasikowy (patrz uwagi!)

    Para nr 1. - wejście zasilania 230V
    Para nr 2. - wyjście SLAVE
    Para nr 3. - wyjście MASTER
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UWAGA!!! Urządzenie elektroniczne zasilane z sieci energetycznej 230V AC! Należy:
• zachować szczególną ostrożność podczas montażu i demontażu sterownika!
• montaż i  demontaż powinna prowadzić  osoba z  odpowiednimi  uprawnieniami i 

wiedzą
• delikatnie kręcić potencjometrem regulacji, aby go nie uszkodzić!
• regulować potencjometrem przy pomocy izolowanego śrubokrętu!
• dokładnie podłączyć przewody o odpowiedniej grubości!
• po zamontowaniu dokładnie przetestować!
• w  przypadku  urządzeń  indukcyjnych  takich  jak  np.  silniki  stosować  układy 

gasikowe (patrz rys. 2) zabezpieczające przed sklejaniem przekaźnika
• producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia. Do 

obowiązków  instalatora  jest  upewnić  się,  że  wszystko  działa  i  jest  poprawnie 
zainstalowane!

• producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  przekaźnika  w  wyniku 
nieprawidłowej  instalacji  lub  wady  samego  przekaźnika!  Przekaźnik  jest 
oryginalny a jego parametry znajdują się na zewnątrz obudowy!

• nie modyfikować i nie wprowadzać zmian w sterowniku!

Strona 4 z 4


	Opis ogólny.
	Sens stosowania sterownika MASTER-SLAVE
	Parametry techniczne
	Zalety sterownika MASTER-SLAVE
	Schemat podłączenia

