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R วงจรÊÇÔµ«ìเปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง
12 LED NIGHT LIGHT

CODE 446

This LED Night Light circuit is suitable for study or daily usage. 
Don't cause personnel injury due to operate by 9-12 volts power supply 
and using 12 LED for lighting. Normally, the working concept is 
lighting during night time and automatic close when day time.

Technical Specification
- Power Supply : 9-12 VDC @ 100 mA max.
- 5 mm LED 12 bulbs.
- Use photo transistor for light detection. 
- Sensitivity adjustment : Trimmer Potentiometer
- PCB Dimensions : 1.6 x 2.20 inches.  
How does it work
The circuit diagram is shown in Figure 1. With more light, photo 

transistor conducts more current then TR3 conducts the current. There is 
no current at collector pin of TR3. Then TR2 and TR1 can't operate, 12 
LED bulbs automatic turn off.  

Photo transistor conducts less current in the dark area. Result in TR3 
stops conduct the current then exist the current at collector pin of TR3. 
After that TR2 and TR1 can operate, 12 LED bulbs automatic turn on.  

Circuit Assembly
The assembly of components is shown in Figure 2. For good 

looking and easy assembly, the shorter components should be first 
installed - starting with low resistant components and then the higher. 
An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors 
shall be carefully assembled before mounting them onto their right 
anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the 
components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is 
shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and 
the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of 
installation after soldering. In case of wrong position, just use lead 
absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing
1. Adjust the potentiometer to the center position.
2. Input the power to the circuit, move the face of photo transistor to 

receive the light. Checking that no light from 12 LED bulbs.
3. Using the hand to close the face of photo transistor to block the 

light. Checking the 12 LED bulbs light turn on.
Using
- Can use the 9 VDC cells for study and test. For long term usage 

recommend the power from 9-12 volts adaptor instead.
- VR1 Trimmer potentiometer is used to adjust the light sensitive 

receiving.

วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืนชุดนี้ เหมาะสำหรับนำไปศึกษาหรือนำไปใช้งาน 
จริงได้  โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตราย เพราะใช้ไฟเลี้ยงวงจรเพียง 9-12 โวลท์ 
ดีซี ตัววงจร ใช้ LED จำนวน 12 ดวง เป็นตัวส่องสว่าง โดยการทำงานก็จะเหมือน 
กับรุ่นทั่วๆ ไป คือ ตอนกลางคืน หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะติด และตอนกลางวัน 
หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะดับ

¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- áËÅ‡§¨‡ÒÂä¿ 9-12 âÇÅ·ì´Õ«Õ
- ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´ 100 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì 
- ใช้ตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวตรวจจับแสง
- สามารถปรับความไวในการรับแสงของตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 1.60 x 2.20 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
ในสภาวะที่มีแสงส่องเข้าไปที่ตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จะทำให้ตัวโฟโต้ทราน- 

ซิสเตอร์ นำกระแสได้มาก มีผลทำให้ TR3 ทำงาน ที่ขา C ของ TR3 จึงไม่มีไฟ  
TR2 และ TR1 จึงไม่ทำงานตามไปด้วย หลอด LED ทั้ง 12 ดวง จึงไม่ติด

ในสภาวะที่ไม่มีแสงส่องไปที่ตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จะทำให้ TR3 หยุดนำ 
กระแส ดังนั้นที่ขา C ของ TR3 จะมีไฟ ส่งผลให้ TR2 และ TR1 ทำงาน หลอด 
LED ทั้ง 12 ดวง จะติดเอง โดยอัตโนมัติ

สำหรับขา B ของ TR3 จะมีตัวเกือกม้า VR1 ไว้สำหรับปรับความไวในการรับ 
แสงของตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ 

ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´Â 
ãËéàÃÔèÁ¨Ò¡ä´âÍ´µÒÁ´éÇÂµÑÇµéÒ¹·Ò¹áÅÐäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì 
·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ àªè¹ ä´âÍ´, ¤Ò»Ò«ÔÊàµÍÃìáººÍÔàÅç¡·ÃÍäÅµìáÅÐ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÃì à»ç¹ 
µé¹ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé¨Ð 
µéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ 
ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹ä´é 
áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕ ãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªé 
µÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ 
¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ 
ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃ 
ãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã- 
¾ÔÁ¾ìä´é

¡ÒÃ·´ÊÍº
1.ปรับเกือกม้า ให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง
2.จ่ายไฟเข้าวงจร หันด้านหน้าของตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ให้ได้รับแสง สังเกต 

LED ทั้ง 12 ดวง จะไม่ติด
3.ให้เอามือปิดที่ด้านหน้าของตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ เพื่อไม่ให้ได้รับแสง 

สังเกต LED ทั้ง 12 ดวง จะติด
¡ÒÃ¹Óä»ãªé§Ò¹
ในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการศึกษาและทดลอง สามารถใช้ถ่าน 9 โวลท์ได้ แต่ถ้า 

นำไปใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ใช้ไฟจากอแดปเตอร์ ขนาด 9-12 โวลท์ดีซี 
แทน

สำหรับการปรับความไวในการรับแสง เพื่อให้ LED เริ่มติด ให้ปรับที่ตัวเกือก- 
ม้า VR1

NO.1

Figure 2. Circuit Assembling

Figure 1.
The 12 LED Night Light

Circuit

NOTE:
FUTURE BOX FB03
is suitable for this kit.
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Figure 3. Installing the Components
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