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Modul regulátor teploty laseru 9-24V AC/DC s měničem pro napájení laserů do zátěže 500mA 

 

Typ:TEMPREG1 

 
   Regulátor vyvinutý primárně pro použití s lasery firmy Petr Provazník – čárové lasery. Slouží jako doplněk který 

umožňuje v náročných prostředích zajistit bezpečné provozování laseru v povolených teplotních tolerancích. Doplněk 

je možné instalovat pouze k novým laserům. Protože je třeba do laseru vložit doplňkové teplotní čidlo. 

 
Popis zařízení 

Regulátor teploty laseru – přídavný modul - obsahuje řízení napájení laserové diody s usměrňovačem napětí a 

DC/DC měnič. Na tištěném obvodu je také naprogramovaný procesor který řídí automatickou ochranu přehřátí a 

podchlazení. Modul slouží jako řízený zdroj napájení laseru s tepelnou ochranou pro vypnutí laseru při nežádoucí 

teplotě.  

 
Zapojení modulu:.  

Je nutné zajistit zdroj elektrické energie ve stroji na němž je laser instalován. Nebo modul řízení laseru 

pomocí napájecího adaptéru do zásuvky elektrického rozvodu. Připojte modul na  zdroj napětí v rozsahu 9V až 24V 
AC/DC. Světelný výkon laseru se s napětím nemění. Zůstává stejný. Záměnou napájecího napětí o 5% nad 
maximální povolenou hodnotu může dojít ke zničení laseru! Nezáleží na tom jak vodiče připojíte. Modul nelze 

přepólováním zničit, bude fungovat v obou možnostech zapojení.  

 

Pokyny k prvnímu použití: 
- pročtěte si bezpečnostní upozornění! 
- ověřte správné napětí zdroje před zapnutím. Při záměně na vyšší napětí dojde ke zničení modulu. 

- zkontrolujte zda laser připojený k modulu po zapnutí nemůže někomu svítit do očí. 

- zkontrolujte po cca. 30 minutách svícení provozní teplotu modulu (do 30°C ), zda je v požadovaném rozsahu.  

- modul obsahuje procesorem řízenou automatiku který hlídá mezní provozní teploty. Přehřátí nad 40°C a podchlazení 

pod -10°C. 

Teplotní stavy laseru jsou signalizovány u vypínače modulu červenou kontrolní diodou. Jestliže dioda svítí je na laser 

přivedeno napájení a laser by měl také svítit. Jestliže dioda regulátoru pravidelně bliká, signalizuje to přehřátí laseru 

nad 40°C nebo podchlazení laseru pod -10°C. Laser je automaticky vypnut dokud se podmínky nezmění. 

- Regulátor kontroluje teplotu 1x za sekundu. Při nepovolené teplotě laseru (dioda regulátoru bliká) kontroluje teplotu 

2x za sekundu.  

- Při zapnutí regulátoru dochází ke kontrole teploty předtím než je na laser přivedeno napájení. Pokud je teplota 

vyhovující je laser spuštěn. 

 

Bezpečnostní upozornění  
Vyvarujte se zásahu očí přímým nebo odraženým paprskem laseru. Nikdy se nedívejte 
do optiky laseru v provozu! Hrozí trvalé poškození zraku!  Nikdy nepozorujte paprsek 
optickou soustavou. Pozorovat paprsek například dalekohledem je velmi nebezpečné a 
nepřípustné. Zajistěte pracoviště před přístupem nepovolaných osob. Doporučujeme 
zabránit přístupu dětem, osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek. 
Pracoviště musí být označeno náležitými štítky varujícími před laserovým zářením. 
Pro práci s laserovou technikou jsou způsobilé osoby od 18 let věku po poučení o 
rizicích práce s lasery. 
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Záruka 
Na regulátor se poskytuje záruka 24 měsíců od data dodání pro firemní zákazníky. Pro občany dle občanského 

zákoníku. Z důvodu garance neodstraňujte nálepky na modulu. Záruce podléhají všechny vady s výjimkou vad 

způsobených chybou obsluhy, nedodržením návodu k obsluze a instalaci, nebo způsobené jiným než běžným 

provozem zařízení. Záruka zaniká při jakémkoli zásahu či vniknutí do konstrukce a obsahu modulu. Z důvodu 

bezpečnosti je toto zakázáno. Záruční i pozáruční servis je zajišťován naší firmou Petr Provazník – čárové lasery. 

 
 

 

 

Technické specifikace 

 

- odběr  proudu min 20mA až max 520 mA  (zavisí na výkonu připojeného laseru) 

- ochrana proti přepólování  

- napájení  9 až 24V AC/DC napětím  

- Výstup nastavitelný ve výrobě. Obvykle 3VDC, 5VDC, 12VDC, 24VDC – dle typu napájeného laseru 

- Výstupní proud max 500mA  

- krytí IP 40 

- galvanicky oddělené obvody od kostry elektroizolační ochranou do 400V 

- neobsahuje žádné  povolitelné části pro regulaci 

- doporučený pracovní teplotní rozsah regulátoru –12 °C ~ 45°C 

- maximální pracovní teplotní rozsah pro laser je nastaven na  –10 °C ~ 40°C. 

- skladovací teplota -40°C ~  80°C 

- rozměry 130 x 57 x 25mm  

- materiál krabičky : dural  a plastové bočnice 

 

 

Zapojení konektoru u laseru:  

 

 
Pozor na správnost zapojení!  Napájení musí být zapojeno zcela shodně a čidlo také. 
Při záměně může dojít k poškození laseru nebo regulátoru. 
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