
                                                      

De 
edson tadeu santos reis tadeu (edsontadeu57@hotmail.com)  

Enviada: domingo, 20 de junho de 2010 3:42:31 

Para:  
 

 

 
From: marciopbr@hotmail.com 

Subject:  

Date: Sat, 19 Jun 2010 18:28:36 -0400 

Esquema da fonte Philips 

42PF7320 - Pouquinho de como 

funciona! PARA TODOS!!! 
June 18 2010 at 7:55 PM 

 
Marcilio 

Marcilio   
(Login 

jmarcilio) 
tecnico vip 

 

Esta parte, foi pacientemente explicada pelo nosso amigo Marcelo 
Zazulak!  

 
Oi Marcelo! Obrigado pelo interesse...  

 
Sinceramente, não consegui entender seu funcionamento todo...  

1 Quais as fontes "tensões" que funcionam com a TV em stand by.  
2 Como "ENGATILHAR" as outras fontes.  

3 São 4 fontes distintas e as outras pode ser chamadas de 
secundárias...  

4 Consigo trabalhar apenas com ela fora da TV, ou seja sem nada 
ligado a ela, claro apenas a tomada e minha lampada em 

serie...RSRSRS.  
 

Agora vamos ao problema:  
 

A TV liga consigo som, mas nada na tela. Observei que esta faltando 
a tensão de Vscan, nos capacitores C8099 e C8098 não tem nada. 

Oque indica que o defeito esta nesta etapa.  
Mas ainda não entendi como funciona o primario desta parte da 

fonte, como ele chaveia.  

Não tem curto no secundário.  
Claro que ainda não me aventurei sem o esquema, mas pelo jeito vai 

ter que ser na raça!  
 

 
Bom, vamos lá. Respostas ao longo da mensagem.  
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Oi Marcelo! Obrigado pelo interesse...  

 

Sinceramente, não consegui entender seu funcionamento todo...  
 

- Nem eu, mas quem se importa? Pra consertar - e o mais 
importante, faturar - não chega a ser necessário conhecer de cabo a 

rabo esta fonte.  
 

- Imagino que a placa seja esta:  
 

 
 

 
1 Quais as fontes "tensões" que funcionam com a TV em stand by.  

 



- Uma fonte apenas, de 5V, que sai daquele transformador pequeno, 
lá embaixo, quase no extremo direito. A placa principal recebe 

alimentação por aquele conector proximo aos 2 caps de 3300uF que 

costumam estufar, e neste conector está presente esta tensão.  
 

2 Como "ENGATILHAR" as outras fontes.  
 

- No mesmo conector que alimenta a placa principal, passam os 
sinais de comando para ligar as outras fontes.  

 
3 São 4 fontes distintas e as outras pode ser chamadas de 

secundárias...  
 

- Vejamos.. o que dá pra identificar assim no olhometro é:  
 

- aquele transformador amarelo bem na direita é a bobina do circuito 
PFC. Este circuito, junto com o retificador, é responsável por 

converter a tensão alternada da rede, independente de qual seja, 
para cerca de 400VDC, para alimentar o resto. Esta tensão pode ser 

medida naqueles dois capacitores grandes do lado direito. Este 
estágio só opera com a fonte em funcionamento (não em stand-by).  

 
- Há a fonte stand-by, já mencionada, lá embaixo.  

 
- Pouco acima dele, um transformador, que aparentemente é de onde 

vem a tensão de 3V3 que alimenta o scaller e adjacencias, tensão 
esta que é filtrada pelos famosos caps de 3300uF.  

 
 

- O transformador grande e verde, lá em cima, é da fonte que 
fornece a tensão VS, que gira em torno de 200V com alguns 

amperes. É a saída que demanda mais potência.  
 

- Logo abaixo, o transformador da fonte da tensão VE, de uns 60 e 
poucos volts.  

 
- Abaixo dele, um transformador que parece gerar as outras tensões, 

tipo a de 12V, a tensão que alimenta o amplificador de audio, etc. 
Logo a esquerda dele, há 2 indutores, cada um pertencendo a um 

regulador chaveado.  
 

4 Consigo trabalhar apenas com ela fora da TV, ou seja sem nada 
ligado a ela, claro apenas a tomada e minha lampada em 

serie...RSRSRS.  
 

- Imagino que sim, basta identificar os sinais de comando no 
conector. E, pode ser que as fontes de maior tensão/corrente não 



gostem de ficar funcionando sem carga e se desliguem.  
 

Agora vamos ao problema:  

 
A TV liga consigo som, mas nada na tela. Observei que esta faltando 

a tensão de Vscan, nos capacitores C8099 e C8098 não tem nada. 
Oque indica que o defeito esta nesta etapa.  

 
- Pelo que sei desta fonte, ela fornece VE e VS para as placas Y-Sus e 

Z-Sus. As outras tensões, tipo Vset e Vscan, são geradas na própria 
Y-Sus por meio de conversores chaveados. Ou você está se referindo 

ao VS?  
 

 
Mas ainda não entendi como funciona o primario desta parte da 

fonte, como ele chaveia.  
 

- A lógica é: Fonte stand-by alimentada direto. A entrada principal de 
tensão vai para o PFC, que fornece os cerca de 400V para alimentar o 

resto. Aí tem as fontes de VE, VS, 3.3 e as auxiliares.  
 

Não tem curto no secundário.  
 

- Isso é bom...  
 

Claro que ainda não me aventurei sem o esquema, mas pelo jeito vai 
ter que ser na raça!  

 
- Realmente. Pelo visto, ninguem tem este esquema. Aí vale aquilo 

que costumo dizer: Na falta do esquema, ter os datasheets dos 
principais integrados já é meio caminho andado. Esta fonte é 

Samsung, e a Samsung gosta de fazer as fontes de VE e VS 
(principalmente a VS) com topologia ressonante. Neste tipo de 

circuito, são usados 2 FETS em meia ponte, controlados por um 
integrado (tipo L6598 ou MC33067), que são ligados ao primário do 

transformador, em série com um capacitor de poliester. Se tem todas 
as tensões, menos o VS, verifique este sujeito.  

 
Muito obrigado e aceito idéias...  

 
Boa sorte!!!  

 
- Boa sorte! Se conseguires consertar esta fonte, terá economizado 

no mínimo umas 350 pratas.  
 

E ESTA FOI ALGUNS TESTES QUE EU MESMO FIZ:  
 



 
FONTE PFL7320  

 

- CONECTOR CN1M46 - APARECE SOMENTE 5V2 FORNECIDA PELO 
T8001 (TRAFO PEQUENO PERTO DOS LEDS)  

- FECHA JUMPER SEMI STANDBY E JUMPER ON MODE, APARECE 
TODAS AS  

TENSÕES DE BAIXA 3V3, 5V, 8V6, 12V, VG15, 18V E A TENSÃO VA 
DE 72 VOLTS.  

- FECHA OS DOIS JUMPERS DA PCI EM PÉ "ONDE FICA O LED DE 
ERROS" APARECE  

AS TENSÕES DE VS +198V, VSCAN -175V, VSET 194V.  
 

Ou seja com os 4 jumpers fechados, toda a fonte funciona sem o 
resto da TV.  

Interessante que todos falam dos capacitores de 3300UF que não 
deixam a TV  

funiconar, quando fracos; mas a tensão de standby da fonte é 
fornecida pelo  

T8001 de 5v2!!!  
 

OBS: Estes testes foram feitos, afim de facilitar o conhecimento desta 
PCI e entender  

como jumpear a mesma para funcionamento sem o resto da TV, 
comentários serão bem vindos  

para maior conhecimento da mesma...  
 

Boa sorte a todos!!!  
 

 


