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THI 2M/TES 2M
2–watowe przetwornice DC–DC
o wzmocnionej izolacji 
galwanicznej

I właśnie bardzo dobra izolacja 
galwaniczna wyjścia od wejścia jest 
ich główną cechą wyróżniająca. Barie-
ra izolacyjna przetwornic wytrzymuje 
testy napięciem 4000 VACrms (50 Hz, 
przez 60 s) oraz 6000 Vpk (przez 
1 s). Znakomite własności w tym za-
kresie uzupełnia duża rezystancja izo-
lacji (>10 GV przy 500 VDC), mała 
pojemność izolacji (typ. 20 pF przy 
100 kHz, 1 V) oraz mały prąd upły-
wu (2 µA przy 240 VAC, 60 Hz). 
Dzięki temu przetwornice spełniają 
wymagania tzw. wzmocnionej izolacji 
dla napięć roboczych do 300 VAC 
zgodnie z międzynarodowymi norma-
mi bezpieczeństwa dla urządzeń IT 
(IEC/EN/UL 60950-1) i dla sprzętu me-
dycznego (IEC/EN/UL 60601-1), co po-

Głównym przeznaczeniem nowych przetwornic DC-DC firmy Traco 
jest izolacja galwaniczna obwodów, a ponieważ z założenia 
mają być produktami względnie tanimi, zostały pozbawione 
wielu istotnych w innych aplikacjach udogodnień, takich jak 
stabilizacja napięcia, wyrafinowane zabezpieczenia czy złożone filtry 
przeciwzakłóceniowe.
stabilizacja napięcia, wyrafinowane zabezpieczenia czy złożone filtry 

twierdzają stosowne certyfikaty CB.
Dwie nowe serie, THI 2M i TES 

2M, są niemal identyczne pod wzglę-
dem parametrów elektrycznych i cech 
funkcjonalnych, dlatego opisujemy 
je wspólnie. Obie składają się z 15 
modeli zamkniętych w plastikowych 
dwurzędowych obudowach do mon-
tażu przewlekanego (THI 2M) lub 
SMT (TES 2M), o podobnych rozmia-
rach, odpowiednio 23,8x13,7x8,6 mm 
i 23,8x13,7x7,6 mm. Poszczególne 
typy charakteryzują się napięciami 
wejściowymi z zakresu 4,5...5,5 (5 V 
±10%), 10,8...13,2 (12 V ±10%) lub 
21,6...26,4 V (12 V ±10%) oraz po-
jedynczymi lub podwójnymi (syme-
trycznymi) wyjściami dostarczającymi 
napięć 5, 12, 15, ±12 lub ±15 V.

Wejścia przetwornic są zabez-
pieczone przed odwrotną polaryza-
cją (prąd do 0,3 A) i wyposażone 
w proste filtry przeciwzakłóceniowe 
RC. Napięcia wyjściowe są ustawione 
fabrycznie z dokładnością ±4% i nie 
ma możliwości ich regulacji. Dopaso-
wanie napięć wyjściowych w mode-
lach z wyjściami symetrycznymi jest 
zwykle lepsze niż 1%.

Jak wspomniano na wstępie, 
wyjścia nie są stabilizowane: napię-
cia wyjściowe zmieniają się typowo 
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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 przetwornicach THI 
2M i TES 2M są dostępne pod adresami:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_thi2m.pdf

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_tes2m.pdf

Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic z serii THI 2M i TES 2M

Typ
(seria THI 2M)

Typ
(seria TES 2M)

Napięcie
wejściowe

[V]

Napięcie
wyjściowe

[V]

Maksymalny 
prąd

wyjściowy
[mA]

Sprawność
[%]

THI 2-0511M TES 2-0511M

5 ±10%

5 400 66

THI 2-0512M TES 2-0512M 12 165 66

THI 2-0513M TES 2-0513M 15 135 66

THI 2-0522M TES 2-0522M ±12 ±85 72
THI 2-0523M TES 2-0523M ±15 ±65 73
THI 2-1211M TES 2-1211M

12 ±10%

5 400 66

THI 2-1212M TES 2-1212M 12 165 66

THI 2-1213M TES 2-1213M 15 135 66

THI 2-1222M TES 2-1222M ±12 ±85 74
THI 2-1223M TES 2-1223M ±15 ±65 75
THI 2-2411M TES 2-2411M

24 ±10%

5 400 66

THI 2-2412M TES 2-2412M 12 165 66

THI 2-2413M TES 2-2413M 15 135 66

THI 2-2422M TES 2-2422M ±12 ±85 74
THI 2-2423M TES 2-2423M ±15 ±65 74

o 1,2% przy zmianie napięcia wejścio-
wego o 1% i o maksimum 10% lub 
12% (dla modeli o napięciu wejścio-
wym 5 V) przy zmianie prądu ob-
ciążenia w zakresie 20…100% prądu 
maksymalnego. Napięcia wyjściowe 
zmieniają się też wraz z temperatu-
rą, w stosunku 0,02 %/°C. Tętnienia 
i szumy na wyjściu (w paśmie do 
20 MHz) nie przekraczają 150 mVpp.

Do poprawnej pracy elementy wy-
magają minimalnego obciążenia, na 
poziomie 2% prądu maksymalnego. 
Poza tym ich wyjścia są odporne na 
krótkotrwałe (maksymalnie półsekun-
dowe) zwarcia, a obciążenie pojemnoś-
ciowe nie może przekraczać 330 µF 
w przypadku modeli jednowyjściowych 
i 100 µF (na wyjście) w przypadku 
modeli dwuwyjściowych.

Sprawność poszczególnych typów 
nie jest imponująca – zawiera się 
w granicach 66…74%. Podobnie za-
kres temperatur pracy, który rozcią-
ga się od –25 do +71°C, przy czym 
powyżej +60°C maksymalna obciążal-
ność przetwornic maleje w stosunku 
2,5%/°C.

Przetwornice są wykonywane 
w technologii bezołowiowej, zgodnie 
z unijną dyrektywą RoHS i są odpo-
wiednie do wysokotemperaturowe-
go lutowania rozpływowego, zgod-

nie z normą IPC-J-STD-020C. Do ich 
budowy użyto wyłącznie elementów 
SMD i tylko kondensatów ceramicz-
nych, co znacząco poprawiło nieza-
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wodność i pozwoliło na ich oferowa-
nie z 3-letnią gwarancją.
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