
LABORATORIE TRACKING STRØMFORSYNING 

NT400-2 

 DK 

TEKNISKE DATA 

Forsyningsspænding / strøm 2x12 - 24V / 2 - 5A AC 

Udgangsspænding / strøm 0 - 25,6V / 0 - 2,56A (5,12A) DC 

ANVENDELSE 

NT400-2 er en dobbelt tracking strømforsyning, beregnet til service eller  

laboratoriebrug. Både spændingen og strømbegrænser stilles for begge polariteter 

samtidig. Strømbegrænser og udgangsspænding indstilles med fælles stelpunkt, 

hvorfor styring med computer er mulig via en DA konverter. 



KOMPONENTLISTE  

NT400-2 er et kraftigt strømforsyningsmodul i professionel kvalitet. Resultatet afhænger 

dog af samling og indbygning. Specielt valg af strøm, transformator og køleplade kræver 

omtanke.  

Byg NT400-2 efter nedenstående komponentliste. Start med at montere lusene 

(trådforbindelser) på printet. Der er 3, hvor en er placeret ved T1, en ved R22 og C2 og den 

sidste befinder sig mellem C1 og C2.  Isæt loddeøjne til udgangen ved markering 3,4 og 7, 

og monter skrueterminaler i AC indgange ved markering 1,2,5 og 6. Du kan også isætte 

loddeøjne i printet, hvor potentiometrene til indstilling af strøm og spænding tilsluttes.  

Ønsker du ikke at bruge loddeøjne og skrueterminaler, skal tilslutningsledningerne loddes 

direkte i printet. 

Monter derefter modstande, kondensatorer, dioder og ICerne IC1, IC2 og IC4. Bemærk at 

de 2 modstande R17 og R19 skal monteres lidt over printet (5 - 8mm) for at få luft, da de 

bliver varme under drift. Bruger du IC sokler, kan du vente med at isætte ICerne, til alt  

andet er monteret. Monter nu IC3 og transistorerne T6, T7 og T8. 

Nr Værdi Beskrivelse - udseende 

R1 100 ohm Modstand - brun, sort, brun, guld 

R2 1 Kohm Modstand - brun, sort, rød, guld 

R3 - R4 10 Kohm Modstand - brun, sort, orange, guld 

R5 47 Kohm Modstand - gul, violet, orange, guld 

R6 4,7 Kohm Modstand - gul, violet, rød, guld 

R7 100 Kohm Modstand - brun, sort, gul, guld 

R8 47 Kohm Modstand - gul, violet, orange, guld 

R9 - 12 10 Kohm Modstand - brun, sort, orange guld 

R13 - 16 1 Kohm Modstand - brun, sort, rød, guld 

R17 0,22 ohm - 2W Effektmodstand. Bemærk: Ved højere strøm (max 5,12A) 

skal værdien være 0.1 ohm og minimum 3W. 

R18 100 ohm Modstand - brun, sort, brun, guld 

R19 0,22 ohm - 2W Effektmodstand. Se bemærkning ved R19. 

R20 100 ohm Modstand - brun, sort, brun, guld 

R21 - 24 10 Kohm Modstand - brun, sort, orange, guld 

R25 470 ohm Modstand - gul, violet, brun, guld 

R26 2,2 Kohm Modstand - rød, rød, rød, guld 

R27 10 Kohm Modstand - brun, sort, orange, guld 

R28 - 29 1 Kohm - Lin. Potentiometre. Vent med at montere dem til sidst, lige før 

du skal afprøve konstruktionen. Der skal bruges 3 stk.  

ledninger til hvert potentiometer til tilslutningen til printet. 



Nr Værdi Beskrivelse - udseende 

C1 - C2 2200uF  Elektrolyt kondensator. Skal vendes korrekt med plus og 

minus som angivet på printet. PAS PÅ: Hvis D1 - D8 og eller 

C1 - C2 vendes forkert, kan elektrolytterne eksplodere! 

C3 470 µF  Elektrolyt kondensator. Skal vendes korrekt. 

C4 100 µF Elektrolyt kondensator. Skal vendes korrekt. 

C5 - 7 100nF Kondensator - mærket 0,1µ 

C8 - 9 470 µF Elektrolyt kondensator. Skal vendes korrekt. 

C10 -  C13 10 nF Kondensator - mærket 0,01µ 

C14 2,2 µF Elektrolyt kondensator. Skal vendes korrekt. Mærket 2µ2. 

C15 47 pF Keramisk kondensator. Mærket 47E. 

C16 1 nF Keramisk kondensator. Mærket 1N0. 

C17 47 pF Keramisk kondensator. Mærket 47E. 

T1 TIP35 Effekttransistor. Findes i to hustyper. Begge kan anvendes. 

T2 BDW93 Effekttransistor. 

T3 BC547 Transistor - monteres med en afstand på 8 - 9mm mellem 

print og transistor hus. 

T4 BDW94 Effekttransistor. 

T5 TIP36 Effekttransistor. Findes i to hustyper. Begge kan anvendes. 

T6 BC547 Transistor. 

T7 BC557 Transistor. 

T8 BC547 Transistor. 

IC1 CA3240 IC kreds. Brug evt. sokkel. Vendes som angivet på print. 

IC2 CA3240 IC kreds. Brug evt. sokkel. Vendes som angivet på print. 

IC3 78L05 IC- 5V 100mA spændingsregulator. 

IC4 TL081 IC kreds. Brug evt. sokkel. Vendes som angivet på print.  

Bemærk at udgaven CA081 IKKE kan anvendes! 

D1-D8 1N5401 Brug 1N5401 ved maksimum 3A. Ønsker du højere strøm 

(maksimum 5,12A) brug en 6A type som f.eks. P600B. 

D9 1N4148 Diode 



OVERFØRINGSKØLEPLADE - EFFEKTTRANSISTORER 

Din NT400-2 har 4 effekttransistorer.  Det er T1, T2, T4 og T5. De skal monteres på printet 

og overføringskølepladen. Buk forsigtigt transistorernes ben i vinkel, så transistorernes ben 

og monteringshuller, passer med hullerne i printet. Vent med at lodde transistorerne, før alt 

er skruet fast. 

Til den mekaniske montering skal du bruge print, overføringskøleplade, isolationsskiver,  

låseskiver, skiver, skruer, møtrikker, isolationsbøsninger og varmeledende pasta. 

Bruger du isolationsskiver af glimmer, skal der smøres et meget tyndt lag varmeledende 

pasta på begge sider af glimmerskiverne.  

Monteringen skal ske rigtigt og omhyggeligt, for at undgå, at NT400-2 ødelægges straks 

eller senere, når der er strøm på konstruktionen. Monteringen af transistorerne skal ske 

som angivet på tegningen herunder. 

Når alle 4 effekttransistorer er monteret på overføringskøleplade / print, skal den lille  

transistor T3 bukkes ned, så den er i kontakt med overføringskølepladen. Kom en lille  

smule varmeledende pasta mellem transistorens hus og overføringskølepladen. Lod nu de 

4 effekttransistorer fast i printet. 

 



KOMPONENTPLACERING 

Vi anbefaler at du kontrollerer montagen,  komponentværdierne og 

lodningerne på printet, før du sætter strøm til konstruktionen ! 

 



HOVEDKØLEPLADE 

Du må ikke belaste NT400-2, før du har monteret en stor, effektiv køleplade på overførings-

kølepladen. Kølepladen skal kunne bortlede tabseffekten, der viser sig som varme. Tabet er 

størst ved fuld udgangsstrøm og lav udgangsspænding.  

Benytter du 2x24V transformer med 2,5A, vil tabet ved kortslutning blive over 100W, som 

bliver afsat som varme. En køleplade til så stor effekt skal mindst måle 10x10cm med  

mellem 30 og 50 mm dybe riller. Benytter du NT400-2 langvarigt, vil det desuden være en 

fordel med blæserkøling. 

SPÆNDING- OG STRØMINDSTILLING 

Din NT400-2 indstilles enten via potentiometre eller computer. De 2 stk. 1 Kohms  

drejepotentiometre på komponentlisten (R28 - 29) er beregnet til dette, og  kan tilsluttes til 

printet med ledning. Ønsker du fast spænding og strøm, kan du i stedet montere trimme- 

potentiometre i printet. 

Har du en computer med DA - udgang (Digital til Analog konverter), skal denne indstilles til 

at give  0 - 5V i step af 10mV. Hvert step på 10mV, giver 100mV på udgangen af strøm-

forsyningen, eller 10mA strøm. Brug af DA konverter og computer, stiller dog krav til viden 

om DA konverterens funktion og virkemåde. 

TRANSFORMATOR 

Du kan udvide NT400-2 til 5A ved at udskifte R17/R19 til 0,1 ohms modstande på mindst 

3W. Dertil skal du udskifte dioderne D1- D8 til en type, der kan klare mindst 5A.  

Se komponentlisten. 

Denne ændring vil dog fordoble tabet, der kan blive afsat i effekttransistorerne, og stiller så 

store krav til hurtig og effektiv køling. 

HØJERE STRØM ? 

Bruger du NT400-2 i det fulde område, skal du tilslutte en 2X24V transformator med 2 - 5A. 

Der vil dog blive afsat stor tabseffekt og dermed varme i effekttransistorerne ved lave  

udgangsspændinger og høj strøm. Sørg derfor altid for god og effektiv køling. 

Hvis du til hverdag ikke kommer over 10 - 12V, kan en 2X12V til 2X18V transformator med 

fordel erstatte 2X24V typen. 

Der skal ALTID anvendes en transformator med 2 HELT adskilte viklinger, eller 2 enkelte 

transformatorer. 

Husk at bygge NT400-2 forsvarligt ind, Monter omhyggeligt netledningen og benyt en  

dobbeltafbryder, en god trækaflastning og dertil en sikringsholder på netsiden med en 2A 

træg sikring isat. 





INFORMATION 

Rettighederne til denne strømforsyning tilhører Josty Data AB. 

Denne genskabte udgave af NT400-2 er lavet til Facebook gruppen: 

Jostykit interessegruppe - De gode gamle elektronik byggesæt. 

Printlayoutet er blevet genskabt og opdateret, da der blev fundet fejl i det originale print. 

Det opdaterede printlayout ligger så meget op af originalen som muligt. 

Denne vejledning er nogenlunde tro mod originalen, men er blevet opdateret med det nye 

printlayout, og der er blevet rettet fejl og mangler, som blev fundet i den originale 

vejledning. Noget tekst er skrevet om, og andet er blevet fjernet, da det ikke er relevant. Det 

er f.eks. information om garanti, der er blevet fjernet. 

Skulle nogen finde fejl i konstruktionen eller vejledningen, er man mere end velkommen til 

at informere administratoren i Facebook gruppen, så fejl eller mangler kan blive rettet. 

Facebook gruppen har fået skriftelig tilladelse til at scanne og dele Jostykit materiale, samt 

genskabe print m.m. 

Gruppen har tilladelse til at bruge navnet Jostykit på genskabte ting, men må ikke anvende 

det originale logo, da det er et registreret varemærke. 

Derfor er der anvendt et andet logo på denne vejledning, og det originale logo er ikke på 

genskabte print eller i Gerberfiler.  Gerberfilerne kan hentes på: WWW.AE80.DK 

VIGTIGT 

Du må gerne genskabe print, så længe der ikke ligger nogen kommerciel interesse bag. 

D.v.s. at du gerne må sende gerberfilerne til en fabrikant og få lavet en stak printplader, 

men du må ikke tjene på videresalg af disse print, ligesom du ikke har ret til at begynde en 

fremstilling af nye Jostykit byggesæt med videresalg for øje!  

Spørgsmål om rettigheder, kommentarer og lignende, kan stilles til administratoren i  

Facebook gruppen. 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. 
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