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A biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani!

ALKALMAZÁSOK

FIGYELEM!

500ns-al az IGBT bekapcsolása után aktív

- Ha terhelt flyback transzformátort hajtunk meg és a
visszanyert energiát nem lehet visszatáplálni a
rendszerbe, a 10nF kapacitás kisütésre kerül. Ez a
készülék gyorsabb felmelegedését okozza.

- Automatikusan követi a flyback áramkör rezonancia-
frekvenciáját.

Flyback detektálása:

IGBT túláram védelem:

- Ne használja nedves vagy párás környezetben!

Alacsony frekvenciát tűrő flyback áramkör

- Magasabb frekvenciákon a készülék több hőt termel.

Flyback transzformátor, induktív vagy ellenállásos
terhelések, Tesla tekercs meghajtása, HHO generátor,
vízbontó, impulzus generálás, frekvenciaváltó.

- Ha az áram növekedése nagyobb, mint 20A / 500ns
tönkre teheti a készüléket! Mindig használjunk terhelést
vagy korlátozzuk a maximum áramot ellenállással!
- Ne használja a készüléket ha az túlmelegedett!

- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha az
csatlakoztatva van a hálózathoz!

A készülék csak megfelelő elektrotechnikai és villamos
szaktudással használható biztonságosan! Ne használja a
készüléket, ha nem tudja mit csinál! A készülék
áramütést okozhat, ha nem a biztonsági előírásoknak
megfelelően használják!

- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem
használja!
- A puffer kondenzátor még hosszú órákon át megörzi
töltését használat után!

- Soha ne érintse meg a doboz belsejében található
alkatrészeket működés közben vagy közvetlenül
használat után!

- Flyback transzformátor meghajtásakor soha ne
csatlakoztassa a nagyfeszültségű szekunder tekercs test
pontját a fali csatlakozó földjéhez! Ez feszültség-
impulzusokat indukálhat a háztartási készülékekben.
Föld pontnak használjon vízvezetékcsövet, radiátor
csövet vagy földbe levert vascsövet!
- Ha az eszköz túl forró, várjon 2 órát, amíg az eszköz
teljesen lehűl, mielőtt újra üzembe helyezi!

JELLEMZŐK

- Ha magasfeszültségű flyback transzformert hajtunk
meg, soha ne húzzunk ívet a szekunder tekercs
kimenetei között, hozzá csatlakoztatott ellenállások
nélkül! A visszatranszformált nagy áramlökés tönkreteheti
az IGBT-t.

Microcontrolleres vezérlés

1. szint: IBGT lekapcsol 400ns után, ha IC > 10A

- IGBT nem nyit ki míg UCE > V+

Mindig aktív
2. szint: IBGT lekapcsol 120ns múlva, ha IC>27A

3. szint: 250V 10A biztosíték
IGBT túlfeszültség védelem:
1. szint: IGBT lekapcsol, ha UCE > 1500V
2. szint: UCE levágása, ha UCE > 1500V
Alacsony energiafogyasztás
A terheletlen flyback transzformátor árama vissza-
nyerésre kerül.

EGYSZERŰSÍTETT KAPCSOLÁS

LEÍRÁS
Ez a készülék alkalmas flyback transzformátorok,
induktív és ellenállásos terhelések meghajtására.
Különböző módok állnak rendelkezésünkre az IGBT be-
és kikapcsolási időtartamának beállítására. Amíg egy
flyback transzformátort hajtunk meg, a primer tekercs egy
impulzustűrő rezgőkört alkot egy 10nF-os konden-
zátorral.

Az alacsony frekvenciás módban (LF), a T3 gombbal a
be- míg a T4 gombbal az IGBT kikapcsolási idejét
állíthatjuk be. A T3 és T4 potenciométerekkel az
időintervallumot exponenciálisan állíthatjuk be.

A magas frekvenciás módban (HF), az IGBT be-
kapcsolási ideje analóg módon változtatható a T1 és T2
gombokkal. A T1 gombbal nagyon finoman hangolhatunk.
A T2 gombbal hosszabb időintervallumot állíthatunk be. A
T1 és T2 beállított értékei balról jobbra nőnek.
A T3 és T4 gombokkal az IGBT kikapcsolásának idő-
intervallumát állíthatjuk be. Míg a T3-al a lépés hosszát,
addig a T4-el a szorzót állíthatjuk be. A T3 és T4 értékei
balról jobbra csökkennek.

load

AC 100-250V

DC 100-340v

10 nF
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CFB

GND

V+

IGBT_C
330µF
cpuff

MÓD
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l- D1

D2

BEMENET / KIMENET IDŐZÍTÉSI DIAGRAMMOK
INDUKTÍV TERHELÉSSEL

T1 + T2

T3

T3 x T4

T4LF mód

L-

L+

HF mód

IGBT BE IGBT KI

DC 100-340V

FLYBACK DETEKTÁLÁSA
IGBT NEM KAPCSOL BE MÍG L-  >  L+

FLYBACK
MAX 1500V
CFB 10nF
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HIBÁK
Ha a készülék nem indul bekapcsolás után, a led
10villanás/s-al jelzi, hogy nincs terhelés csatlakoztatva
vagy az IGBT vagy a puffer kondenzátor (330uF/400V)
meghibásodott.
Állapítsuk meg, hogy az IGBT vagy a puffer kondenzátor
rövidzár-e! Ha az IGBT IHW30N160R2 (Q1) hibás,
csavarhúzóval cserélhető. Ha az IGBT gatje rövidzár az
emitterrel vagy kollektorral az IR2110 meghajtó IC (Ic3)
cseréje javasolt.

A készülékre nincs garancia. Minden alkatrész
cserélhető.

ALKATRÉSZEK POZÍCIÓJA

Magas Frekvenciás mód (HF)

T4 = 255 ≥ T4 ≥ 0

Ajánlott ellenállásos terhelések meghajtásához.

T4 = 4μs - 200ms exponenciális, T4 x 3μs, 255 ≥ T4 ≥ 02

BEÁLLÍTÁSOK

T3 = T3 x 187.5ns, 255 ≥ T3 ≥ 0

IGBT be = T1 + T2 = 0 - 37μs
Ajánlott flyback transzformátor meghajtásához.

T1, T2 = NINCS HASZNÁLVA

IGBT ki = T3 x T4   4μs - 12ms

T1 = 0 - 3μs analóg

MÉRÉS
Mérés csak galvanikusan leválasztott oszcilloszkóppal
végezhető!

T2 = 0 - 34μs analóg

Alacsony Frekvenciás mód (LF)

T3 = 0 - 4ms exponenciális, T3 x 62.5ns, 0 ≤ T3 ≤ 2552

Megjegyzés: Magasabb frekvenciákon a kapcsolási
veszteségek több hőt termelnek és tönkre tehetik az
IGBT-t.

MŰKÖDÉS

- Várakozás 5s-ig a puffer feltölt, IGBT indul
- HF vagy LF mód kiválasztása bármikor
- IGBT BE idő beállítás potméterekkel

- LF módban T3
- IGBT KI idő beállítása potméterekkel

- LF módban T4

- HF módban T1 és T2

- Ha a led hibát jelez, állítsuk a megfelelő potméter
gombot 0-ra. Ezt követően az eszköz újra indul 5s múlva,
amit 5 led villanás jelez.

LED JELZÉSEK
Sart
- 5 villanás / 5s, puffer töltése (CPUFF) vagy újraindulás
Vörös fény:
Az áramütés elkerülés érdekében, az egységet mindig 0-
ra kell állítani, hiba vagy bekapcolás után.

- Bekapcsolás ON kapcsolóval

- Magas Frekvenciás mód (HF) T1 vagy T2 nem nulla
- Alacsony Frekvenciás mód (LF) T3 nem nulla
2 villanás/s:

- HF módban T3 és T4

- IC > 10A, IGBT ki 400ns múlva
- IC > 27A, IGBT ki 120ns múlva

Maximum frekvencia: 100KHz

Maximum bemeneti áram: 5A

Meghajtó IC: Ir2110

10 villanás/s: IGBT_C < 80V

- EU-s hálózati dugóval szerelve

3 villanás/s: UCE > 1500V

Maximum terhelés: -1kW, 25KHz, 90% kitöltés Ebben
az esetben a hűtőborda 45C° (max.150C°).

http://terszobraszat.hu/terszobraszat_kep/datasheets/IHW30N160R2.pdf

Maximum impulzus áram: 10A

- Nincs terhelés(LOAD) csatlakoztatva

Visszanyerő diódák (D1, D2): 2 x RHRP1560

- IGBT meghibásodás, rövidzár
- Kikapcsolás után, a puffer kisütése folyamatban

TECHNIKAI ADATOK

IGBT: IHW30N160R2

Bemeneti feszültség: AC 100-250V vagy DC 100-340V

terhelés
kimenet
terhelés
kimenet

mérőpont
GND

mérőpont
GND

mérőpont
IC

mérőpont
IC

mérőpont
IGBT_C

mérőpont
IGBT_C

bemenetbemenet

mérőpont
GND

mérőpont
GND
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level 3: 250V 10A fuse

While connected an unloaded flyback transformer the
power is recovered.

- Always unplug the device when not in use!

Activated with 500ns delay after IGBT turn on.

- When driving a high voltage flyback transformer, never
pull an arc between the outputs of the secondary coil
without connected resistors! Back-transformed high
current shocks in arc discharge can destroy the IGBT!

IGBT overcurrent protection:

- Automatically follows the flyback circuit's resonance
frequency

ATTENTION!

- The buffer capacitor keeps charging for long hours!

level 2: Turn off IBGT after 120ns when IC>27A

- At higher frequencies, the device generates more heat!
- Do not use the device if it is too hot!

level 1: Turn off IBGT after 400ns when IC>10A

Microcontroller control

- Do not use in damp, wet or humid environments!
- Never touch any part inside the box during operation!

Driving flyback transformers, inductive- or resistive
loads, pulse generation, HHO generator, water
breaker, frequency changer, Tesla coil driving.

- When driving a loaded flyback transformer, if the
recovered energy cannot be fed back into the system, the
10nF capacitor is discharged. This causes the device to
heat up faster.

- Never touch any part inside the box immediately after
use!

APPLICATIONS

- If the device is too hot, wait 2 hours for the device to
cool completely before putting it back into operation!

FEATURES

Detecting flyback:
- IGBT not open while UCE > V+

Alway active.

- A current rise of more than 20A / 500ns can damage
your device! Always use a load or limit the maximum
current with resistor!

The device can only be used safely by a qualified
professional. Do not use if you do not know what to do!
This product may cause electric shock if not used
properly! Safety instructions must be strictly observed!

- Never leave the appliance unattended when it is
connected to the mains!

Low frequency pulse tolerant flyback circuit

level 1: Turn off IGBT when UCE > 1500V

- When powering a flyback transformer, never connect
the ground of the high voltage secondary coil to the
ground on the wall connector! This can induce voltage
pulses in household appliances. Use a plumbing pipe, a
radiator pipe, or an earthed iron pipe for ground!

low power consumption:

IGBT overvoltage protection:

level 2: Clamping UCE > 1500V

SIMPLIFIED SCHEMATIC

This device is capable of driving flyback transformers,
inductive loads and resistive loads. There are different
modes for setting the duration of the IGBT on and off.
While driving the flyback transformer, the primary coil
forms a special resonant circuit with a 10nF capacitor.
In the high frequency mode (HF), the switch-on time of
the IGBT can be set analogously with the T1 and T2
knobs. The T1 knob can be used for very fine tuning. The
T2 knob can be used to set a longer time interval. The
values of T1 and T2 increase from left to right.
The T3 and T4 knobs can be used to set the IGBT off
time interval. Use T3 to adjust the length of the step, T4
to multiply T3. The values of T3 and T4 decrease from
left to right.

DESCRIPTION

In the low frequency mode (LF), the T3 knob can be used
to set the IGBT on and the T4 knob to set the duration of
the IGBT off. The T3 and T4 potentiometers are used to
adjust the time interval on an exponential scale.

load

AC 100-250V

DC 100-340v

10 nF

Ic

uce

CFB

GND

V+

IGBT_C
330µF
cpuff

mode

l+

l- D1

D2

INPUT / OUTPUT TIMING DIAGRAMS
WITH INDUCTIVE LOAD

T1 + T2

T3

T3 x T4

T4LF mode

L-

L+

HF mode

IGBT ON IGBT OFF

DC 100-340V

DETECTING FLYBACK
IGBT NOT TURN ON WHILE L-  >  L+

FLYBACK
MAX 1500V
CFB 10nF
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COMPONENTS PLACEMENT

IGBT off = T3 x T4   4μs - 12ms

IGBT on = T1 + T2 = 0 - 37μs

MEASUREMENT

- in LF mode T3

T1 = 0 - 3μs analog

SETTINGS

T1, T2 = NOT USED

Note: At higher frequencies, switching losses generate
more heat and can damage the IGBT.

Measurement can only be performed with galvanically
isolated oscilloscope!

High Frequency mode (HF)

T2 = 0 - 34μs analog

Recommended for powering a flyback transformer.

T3 = T3 x 187.5ns, 255 ≥ T3 ≥ 0

Low Frequency mode (LF)

T3 = 0 - 4ms exponential, T3 x 62.5ns, 0 ≤ T3 ≤ 2552

T4 = 4μs - 200ms exponential, T4 x 3μs, 255 ≥ T4 ≥ 02

T4 = 255 ≥ T4 ≥ 0

OPERATION
- Turn on by switch
- Wait 5s for the puffer to be loaded, IGBT start
- select HF or LF mode by switch any time
- set IGBT ON Time by potmeters
- in HF mode T1 and T2

Recommended for resistive loads.

- set IGBT OFF Time by potmeters
- in HF mode T3 and T4
- in LF mode T4

LED INDICATIONS
Sart
- 5 blink / 5s, charging puffer (CPUFF) or restart

For prevention of electric shock, the unit should be set to
0 after power up and fault.
- Mode High Frequency (HF) T1 or T2 not null

Red light:

- Mode Low Frequency (LF) T3 not null

- If the LED indicates an error, set the appropriate knobs
to 0, then the unit will restart after 5s. This is indicated by
5 flashes.

- IGBT Fail, short circuit
- No LOAD connected

2 blink/s:

- After power off, puffer discharge in progress

TECHNICAL SPECIFICATION

- IC > 10A, IGBT turn off after 400ns

3 blink/s: UCE > 1500V

- In this case the heat sink is 45C° (max.150C°).

Driver IC: Ir2110

Maximum impulse current: 10A

http://terszobraszat.hu/terszobraszat_kep/datasheets/IHW30N160R2.pdf

- IC > 27A, IGBT turn off after 120ns

10 blink/s: IGBT_C < 80V

- EU plug in the packet
Input voltage: AC 100-250V or DC 100-340V

Maximum input current: 5A for

Maximum frequency: 100KHz

Maximum load: 1kW for, 25KHz, 90% fill

IGBT: IHW30N160R2

Back feeding diodes (D1, D2): 2 x RHRP1560

load
output

load
output

measure
GND

measure
GND

measure
GND

measure
GND

measure
IC

measure
IC

measure
IGBT_C

measure
IGBT_C

inputinput

FAULTS
If the device does not start, the led flashes 10/s
immediately after powering on, no load connected or the
IGBT or the puffer capacitance (330uF/400V) may have
failed.
Determine if the IGBT or buffer capacitor is short-
circuited. If the IGBT IHW30N160R2 (Q1) is faulty, it can
be replaced with a screwdriver. If the IGBT gatje is short-
circuited with the emitter or collector, replacement of the
IR2110 driver IC (Ic3) is recommended.

There is no warranty on the device. All parts are
replaceable.
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