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TSR 1
Nieizolowane przetwornice
DC/DC w obudowach SIP-3

R E K L A M A

Nieizolowane przetwornice

W artykule przedstawiamy kolejne opracowanie firmy Traco: 
przetwornice bez izolacji galwanicznej, o prądzie wyjściowym 1 A, 
charakteryzujące się nie tylko dużą sprawnością, niezawodnością, 
szerokim zakresem temperatury pracy i małym prądem 
spoczynkowym, lecz także bardzo dużym zakresem zmian napięcia 
wejściowego. Dzięki temu mogą być doskonałym zamiennikiem 
popularnych stabilizatorów liniowych z serii 78xx.

TSR 1 to rodzina miniaturo-
wych przetwornic DC/DC o mocy 
wyjściowej do 15 W, dostarczanych 
w obudowach SIP-3 przystosowa-
nych do montażu przewlekanego 
(o wymiarach 10,2x11,7x7,6 mm). 
Obudowy wykonano z tworzywa 
sztucznego, co nie przeszkodziło 
producentowi uzyskać ich maksy-
malną dopuszczalną temperaturę 
aż +85oC, a temperaturę przecho-
wywania aż +125oC. Zakres tem-
peratury otoczenia podczas pracy 
jest także szeroki, wynosi bowiem 
od –40oC do +85oC, przy czym 
powyżej +60oC maksymalne ob-
ciążenie wymaga ograniczenia 
w stosunku 2,4%/oC. Zestawienie 

dostępnych modeli przetwornic 
zamieściliśmy w tab. 1.

Przetwornice nie zapewnia-
ją separacji galwanicznej obwodu 
wyjściowego od wejściowego. Ich 
napięcie wyjściowe jest fabrycz-
nie ustawione z dokładnością nie 
gorszą niż 2% i bardzo dobrze 
stabilizowane. Zakres zmian na-
pięcia wyjściowego przy zmianach 
napięcia wejściowego nie przekra-
cza 0,2% wartości nominalnej, 
a w przypadku zmiany obciążenia 
od 10% do 100% wartości mak-
symalnej tylko 0,4%. Warto tu 
podkreślić, że elementy są przy-
stosowane do pracy przy bardzo 
szerokim zakresie zmian napięcia 

na wejściu, co jest cechą rzad-
ko spotykaną w konkurencyjnych 
rozwiązaniach. Także zmiany war-
tości napięcia wyjściowego wy-
nikające ze zmian temperatury 
otoczenia nie są duże, wynoszą 
±0,015%/oC.

Od chwili włączenia zasila-
nia przetwornica potrzebuje tylko 
ok. 2 ms, aby ustalić nominal-
ną wartość napięcia wyjściowego. 
I jeszcze jedna zaleta: przetworni-
ce z serii TSR 1 do prawidłowej 
pracy nie wymagają minimalnego 
obciążenia wyjścia.
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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 
TSR 1 są dostępne pod adresem:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_tsr1.pdf

R E K L A M A

Deklarowany czas bezawaryj-
nej pracy (MTBF, liczony zgodnie 
z MIL-HDBK-217F) znacznie prze-
kracza 5 mln godzin w tempera-
turze otoczenia +25oC. Pozwoliło 
to udzielać producentowi 3-letniej 
gwarancji na wszystkie typy prze-
twornic TSR 1.

Wszystkie wymienione cechy 
przekonują, że przetwornice z se-
rii TSR 1 doskonale nadają się do 
sprzętu zasilanego z baterii, a tak-
że do wszelkich innych aplikacji 
wymagających stabilnego źródła 
napięcia zasilającego.
KK

Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic z serii TSR 1

Typ

Napięcie wejściowe
[V] Napięcie 

wyjściowe
[V]

Maksymalny 
prąd wyjściowy 

[A]

Sprawność 
[%]

Zakres Nominalne @ Vin min. @ Vin maks.

TSR 1-2415
TSR 1-2418
TSR 1-2425
TSR 1-2433

4,75...32
4,75...32
4,75...32
5,5...32

9

1,5
1,8
2,5
3,3

1

78
81
87
90

65
68
75
79

TSR 1-2450
TSR 1-2465

6,5...32
9...32 12 5

6,5
93
94

84
87

TSR 1-2490
TSR 1-24120
TSR 1-24150

12...32
15...32
18...32

24
9,0
12
15

95
95
96

89
91
94

Obwody wyjściowe przetwornic 
są zabezpieczone przed przeciąże-
niem. Zabezpieczenie nadprądowe 
włącza się przy natężeniu prądu 
wyjściowego dochodzącym do 2,5 A. 
Jako filtry w serii TSR 1 zastosowa-
no jedynie kondensatory na wejściu 
i na wyjściu. Pozwalają one na uzy-
skanie napięcia tętnień i szumów 
na wyjściu nie przekraczającego 
75 mVpp w paśmie do 20 MHz.

Niewielkie wymiary przetwor-
nicy uzyskano dzięki dużej czę-
stotliwości kluczowania (500 kHz), 
która pozwala ponadto na zmniej-
szenie złożoności filtra wyjścio-
wego. Czas reakcji obwodów wyj-
ściowych na zmiany obciążenia 
jest zbliżony do średnich wartości 
w tego typu konstrukcjach i wy-
nosi ok. 250 ms. Sprawność prze-
twornic dochodzi do 96%.

www.sklep.avt.pl


