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Rodzina FPS została zapoczątkowana 
przez zasilacze o typowych napięciach wyj-
ściowych 24 i 48 V. Następnie uzupełniono 
ją o wersje z napięciem wyjściowym 32 V, 
a na koniec zaoferowano wersje 12-woltowe, 
które mogą być przydatne w rozproszonych 
systemach zasilania do bezpośredniego za-
silania nieizolowanych przetwornic DC-DC 
instalowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
obciążenia, tzw. przetwornic POL (Point Of 
Load).

Seria FPS należy do grupy zasilaczy jed-
nowyjściowych przeznaczonych do aplikacji 
telekomunikacyjnych i przemysłowych oraz 
innych profesjonalnych zastosowań, takich 
jak nadajniki radiowe czy urządzenia do 
transmisji danych, wymagających najwyż-
szej niezawodności systemu zasilania.

FPS
Niezawodne rozwiązanie 
zasilania do profesjonalnych 
systemów typu rack

Firma TDK-Lambda, znana przede wszystkim z wysokiej klasy zasilaczy 
impulsowych do zabudowy w maszynach i urządzeniach, oferuje 
również modularne rozwiązania zasilania typowe dla zaawansowanych 
systemów telekomunikacyjnych montowanych w szafach rack 19”. 
Przykładem takiego rozwiązania są zasilacze FPS.

Zasilacze mają uniwersalne wejścia zasi-
lane napięciami przemiennymi z zakresu od 
85 do 265 V lub napięciami stałymi z zakre-
su od 120 do 330 V. Wbudowane układy ko-
rekcji współczynnika mocy zapewniają zgod-
ność z normą EN61000-3-2 class A (w zakre-
sie 20...100% obciążenia maksymalnego).

W zależności od modelu, moc wyjścio-
wa zasilaczy waha się od 864 do 1008 W. 
Sprawność przy zasilaniu 200 VAC zawiera 
się w granicach od 83 do 88%.

Rodzina FPS obejmuje 16 modeli dostar-
czających napięć wyjściowych ze standar-
dowego szeregu 12, 24, 36 i 48 V. Napięcia 
są regulowane w niewielkim zakresie za 
pośrednictwem specjalnej końcówki złącza 
wyjściowego. Zasilacze zawierają również 
układy kompensacji spadków napięć na 
przewodach zasilających w zakresie ±1 V. 
Modularna forma, wbudowane diody sepa-
rujące na wyjściach oraz obwody wyrów-
nywania prądów wyjściowych pozwalają na 
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Tab. 1. Podstawowe parametry zasilaczy z serii FPS

Typ
Napięcie 

wyjściowe
[V]

Prąd 
wyjściowy

[I]

Moc 
maksymalna

[P]

Interfejs
I2C Wejście AC

FPS100012/P 12 72 864 z przodu
FPS100012/PS 12 72 864 * z przodu
FPS100024/P 24 40 960 z przodu
FPS100024/PS 24 40 960 * z przodu
FPS100032/P 32 31 992 z przodu
FPS100032/PS 32 31 992 * z przodu
FPS100048/P 48 21 1008 z przodu
FPS100048/PS 48 21 1008 * z przodu

FPSS1U/P kaseta typu rack – połączenie równoległe do 3 zasilaczy
FPST1U/P kaseta typu rack z trzema niezależnymi wyjściami

FPS100012 12 72 864 z tyłu
FPS100012/S 12 72 864 * z tyłu
FPS100024 24 40 960 z tyłu

FPS100024/S 24 40 960 * z tyłu
FPS100032 32 31 992 z tyłu

FPS100032/S 32 31 992 * z tyłu
FPS100048 48 21 1008 z tyłu

FPS100048/S 48 21 1008 * z tyłu
FPSS1U kaseta typu rack – połączenie równoległe do 3 zasilaczy
FPST1U kaseta typu rack z trzema niezależnymi wyjściami

łatwe łączenie równoległe (do 8 zasilaczy) 
i tworzenie redundantnych systemów zasi-
lania N+1, radykalnie poprawiających nie-
zawodność.

Zasilacze FPS mają formę kompakto-
wych modułów przeznaczonych do montażu 
w szafach rack 19”. Mają relatywnie małe 
wymiary 127×290×41 mm, są też lekkie. 
Średnia waga nie przekracza 2 kg.

Ścianki boczne oraz górna i dolna obudo-
wy nie mają otworów wentylacyjnych, co po-
zwala na montaż wielu modułów ściśle obok 
siebie. Chłodzenie zapewniają dwa wenty-
latory o prędkości obrotowej regulowanej 
w zależności od temperatury, umieszczone 
na przednim panelu. Tył każdego zasilacza 
jest otwarty, co ułatwia przepływ powietrza.

Z tyłu jest zamontowane standardowe dla 
takich wykonań złącze Positronic, na którym, 
w podstawowym wykonaniu, są dostępne 
wszystkie wejścia i wyjścia. W innej wersji 
wykonania wejście AC, w postaci standardo-
wego gniazda IEC320, jest dostępne na przed-
nim panelu. Ponadto, na przednim panelu są 
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek

spol. s r.o. Sp. z o.o., tel. 022 866 41 40
e–mail: amtek@amtek.pl, www.amtek.pl

Szczegółowe informacje o zasilaczach FPS są 
dostępne pod adresem:

http://www.de.tdk-lambda.com/public/subcatego-
ry.aspx?id=440

umieszczone diody LED sygnalizujące pod-
stawowe parametry stanu zasilacza: właściwy 
poziom napięcia sieci zasilającej (AC OK) oraz 
prawidłowy lub nieprawidłowy stan wyjścia 
zasilacza (DC OK lub DC Fail).

Obok końcówek wejścia AC (w wersji 
bez przedniego złącza AC), wyjścia DC oraz 
wejścia Sense do pomiaru napięcia na ob-
ciążeniu, na złączu Positronic jest dostępny 
szereg sygnałów sterujących i diagnostycz-
nych: wejście włączania/wyłączania, wejście 
regulacji napięcia wyjściowego, końcówka 
równoważenia prądów wyjściowych przy 
połączeniu równoległym zasilaczy i wyjście 
napięcia pomocniczego +12 V, a także wyj-
ścia sygnalizacyjne alarmu temperaturowe-
go, awarii zasilania AC_Fail i poprawnej pra-
cy wyjścia DC_OK.

Każdy z typów jest również oferowany 
w wersji z opcjonalnym interfejsem I2C, słu-
żącym do zdalnej diagnostyki. W tym przy-
padku zarówno linie interfejsu (SDA, SCL), 
jak i wejścia adresowe są również dostępne 
na złączu Positronic z tyłu obudowy.

Choć zasilacze mogą być używane samo-
dzielnie, ich pełną funkcjonalność uzyskuje 
się wraz ze specjalnymi kasetami umożliwia-
jącymi prosty montaż wsuwany od jednego 
do trzech modułów FPS. Kasety mają wyso-
kość 1U, szerokość dostosowaną do montażu 
w standardowej szafie 19” oraz wszystkie po-
trzebne zaciski lub gniazda wejściowe i wyj-
ściowe z tyłu.

Są dostępne dwie podstawowe wersje ka-
set. Pierwsza zapewnia połączenie równole-
głe i pracę redundantną do trzech modułów, 
które w razie awarii mogą być wymieniane 
bez wyłączania zasilania (hot swap). Druga 
pozwala na niezależną pracę zasilaczy i do-
starczenie do trzech różnych napięć.

Wszystkie typy zasilaczy charakteryzują 
się bardzo dobrą stabilnością napięcia wyj-

ściowego, zarówno przy zmianie napięcia 
zasilania, prądu obciążenia, jak i przy wa-
haniach temperatury otoczenia. Napięcie 
szumów i tętnień na wyjściu wynosi od 150 
do 300 mVp-p, zależnie od typu. Ponadto za-
silacze zostały wyposażone w elektroniczną 
ochronę przepięciową, nadprądową i ter-
miczną.

Typowy zakres temperatur pracy jest dość 
szeroki i zawiera się w przedziale od 0 do 
+70°C, przy czym aby zapobiec przegrzaniu, 
w wyższych temperaturach maksymalna moc 
wyjściowa musi być ograniczona: o 2% warto-
ści nominalnej na każdy °C w zakresie od 50 
do 60°C i o 2,5%/°C w zakresie od 60 do 70°C.

Napięcie izolacji pomiędzy wejściem 
i wyjściem wynosi 3000 VAC, pomiędzy 
wejściem i masą 2000 VAC, a pomiędzy wyj-
ściem i masą 500 VAC (przez min. 1 minutę). 
Prąd upływu jest mniejszy niż 1,1 mA przy 
zasilaniu 230 VAC.

Zasilacze FPS spełniają szereg między-
narodowych norm bezpieczeństwa, w tym 
UL60950-1 i EN60950-1 dla sprzętu IT. Są 
również zgodne z normami EN55022, level 
B i FCC Class B odnośnie emisji zaburzeń 
przewodzonych i promieniowanych oraz 
normami EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 od-
nośnie odporności. Ponadto posiadają znak 
CE potwierdzający zgodność z tzw. dyrekty-
wą niskonapięciową UE. Cała seria jest obję-
ta 2 letnią gwarancją producenta.
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