
150 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2008

LS
Tanie zasilacze impulsowe 
o poprawionych parametrach
Firma TDK-Lambda przyzwyczaiła 

nas już do tego, że jej nowe 
zasilacze są w większości tzw. 

produktami z górnej półki, 
kierowanymi do odbiorców 

gotowych zapłacić więcej za 
najwyższą jakość, najlepsze 
parametry i niezawodność. 

W tym przypadku jest inaczej, 
bowiem zasilacze LS z założenia 

mają być elementami tanimi, 
przeznaczonymi do nieco mniej 

odpowiedzialnych aplikacji. 
Okazuje się jednak, że obniżenie 

kosztów nie zawsze musi 
odbywać się kosztem jakości.

R E K L A M A

Nowe produkty Lambdy do złu-
dzenia przypominają typowe zasila-
cze ogólnego przeznaczenia, w me-
talowych obudowach skrzynkowych 
z licznymi otworami wentylacyjny-
mi, powszechnie dostępne również 
na polskim rynku – zarówno pod 
względem kształtów i wymiarów 
obudowy, jak również znamiono-

wych napięć i prądów. Wygląda, 
więc na to, że Lambda podjęła 
próbę wykorzystania popularności 
tego typu produktów, kierując ofer-
tę do odbiorców, którzy chcieliby 
zastąpić obecnie używane zasilacze 
bez konieczności zmian w projek-
cie mechanicznym czy elektrycz-
nym.

Seria LS obejmuje 28 typów 
podzielonych na cztery grupy 
o różnej mocy wyjściowej, ok. 50, 
75, 100 i 150 W. Zasilacze mają 
pojedyncze wyjścia dostarczają-
ce stabilizowanych napięć stałych 
z typowego szeregu 3,3, 5, 12, 15, 
24, 36 i 48 V. Są chłodzone kon-
wekcyjnie i w zależności od mocy 
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Jednak podobieństwo LS do in-
nych dostępnych na rynku zasilaczy 
jest tylko zewnętrzne. Jak zapewnia 
firma, wewnątrz niczym specjalnym 
nie wyróżniającej się obudowy mieści 
się zupełnie nowa konstrukcja, od po-
czątku do końca zaprojektowana pod 
kątem minimalizacji kosztów przy za-
chowaniu jak najlepszych parametrów, 
zoptymalizowana pod kątem poprawy 
sprawności i niezawodności, zmniej-
szenia wydzielania ciepła i sprawniej-
szego chłodzenia. I właśnie uspraw-
niona konstrukcja wewnętrzna, prze-
kładająca się na poprawę konkretnych 
parametrów, ma zapewnić nowej serii 
sukces.

Z dostarczonych nam przez
Lambdę danych wynika, że LS-y mają 
o 2...4% lepszą sprawność niż inne 
podobne zasilacze dostępne na rynku. 
Na przykład 24-woltowy, 50-watowy 
model LS50-24 osiąga typowo 86%. 
Lepsza sprawność to mniejsze straty 
mocy, a więc i mniejsze nagrzewanie. 
Ponadto płytki zasilaczy zaprojektowa-
no tak, aby wyeliminować tzw. gorą-
ce punkty, czyli miejsca, w których 
koncentruje się wydzielanie ciepła 
(rys. 1). Dzięki temu nie są potrzeb-
ne duże radiatory, pogarszające cyr-
kulację powietrza wewnątrz obudowy 
i zwiększające wagę zasilacza. Mniej 
i bardziej równomiernie nagrzewające 
się zasilacze łatwiej chłodzić, co do-
datkowo ułatwia większa powierzchnia 
otworów wentylacyjnych w obudowie.

Skutkiem są znacznie lepsze cha-
rakterystyki maksymalnego obciążenia 
w funkcji temperatury (rys. 2). Co 
prawda LS-y mogą dostarczyć pełnej 
nominalnej mocy wyjściowej w zakre-
sie temperatur od –25oC do +45 oC 
lub +50oC, podobnie jak porówny-
walne zasilacze innych producentów, 
jednak w wyższych temperaturach 
ich krzywa ograniczania mocy opa-
da znacznie mniej stromo. W efekcie 
np. zasilacze LS50 mogą dostarczyć 
aż 70% mocy nominalnej przy 70oC, 
podczas gdy konkurencyjne produkty 
tylko 50%.

Zasilacze LS50, LS75 i LS100 
charakteryzują się szerokim zakresem 
napięcia wejściowego 88...264 VAC, 
natomiast modele LS150 mają dwa 
węższe, przełączane zakresy wejścia 
88...132/176...264 VAC. Tu produ-
cent podkreśla jeszcze jedną przewa-
gę nad konkurencją: brak ograniczeń 
obciążalności przy niskich napięciach 
(rys. 3).

Przemyślana konstrukcja zaowoco-
wała także poprawą niezawodności. 

Tab. 1. Podstawowe parametry zasilaczy z serii LS

Typ

Nominalne 
napięcie

wyjściowe
[V]

Maksymalny 
prąd

wyjściowy
[A]

Zakres 
regulacji 
napięcia 

wyjściowe-
go
[V]

Stabilizacja 
napięciowa/ 
obciążenio-

wa [mV]

Napięcie 
tętnień 

i szumów
[mV]

Sprawność
[%]

LS50-3 3,3 10 3,0...3,6 20/40 80 75

LS50-5 5 10 4,75...5,5 20/40 80 80

LS50-12 12 4,2 10,8...13,2 48/96 120 84

LS50-15 15 3,4 13,5...16,5 60/120 120 85

LS50-24 24 2,2 22...27,2 96/192 120 86

LS50-36 36 1,4 32...40 144/288 150 86

LS50-48 48 1,1 42...54 192/384 200 86

LS75-3 3,3 15 3,0...3,6 20/40 80 75

LS75-5 5 12 4,75...5,5 20/40 80 79

LS75-12 12 6 10,8...13,2 48/96 120 84

LS75-15 15 5 13,5...16,5 60/120 120 85

LS75-24 24 3,2 22...27,2 96/192 120 86

LS75-36 36 2,1 32...40 144/288 150 86

LS75-48 48 1,6 42...54 192/384 200 87

LS100-3 3,3 20 3,0...3,3 20/40 80 75

LS100-5 5 16 4,75...5,5 20/40 80 79

LS100-12 12 8,5 10,8...13,2 48/96 120 82

LS100-15 15 7 13,5...16,5 60/120 120 84

LS100-24 24 4,5 22...27,2 96/192 120 86

LS100-36 36 3 32...40 144/288 150 86

LS100-48 48 2,3 42...54 192/384 200 86

LS150-3 3,3 30 3,0...3,3 20/40 80 75

LS150-5 5 26 4,75...5,5 20/40 80 79

LS150-12 12 12,5 10,8...13,2 48/96 120 83

LS150-15 15 10 13,5...16,5 60/120 120 85

LS150-24 24 6,5 22...27,2 96/192 120 86

LS150-36 36 4,3 32...40 144/288 150 87

LS150-48 48 3,3 42...54 192/384 200 87

Rys. 1. Obraz z kamery termowizyjnej ilustrujący nagrzewanie się zasilacza LS50-24 (zasilacz 
po prawej stronie fotografii) i konkurencyjnego zasilacza o podobnych parametrach (zasilacz 
po lewej), po 2 godzinach (a) i po 4 godzinach pracy (b)

a) b)

mają wymiary od 99x97x36 mm 
do 199x98x38 mm. Zostały wypo-
sażone w solidne zaciski śrubowe 
dla wejść i wyjść, diody LED syg-
nalizujące stan włączenia oraz po-
tencjometry umożliwiające regulację 

napięcia wyjściowego w pewnym 
niewielkim zakresie (przeważnie ok. 
±10%). Standardowym wyposaże-
niem jest zabezpieczenie przeciw-
zwarciowe i przeciwprzepięciowe 
wyjścia.
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M i c r o s

Polecamy narzędzia dla profesjonalistów i hobbystów

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 LS są 
dostępne pod adresem:

http://www.lambda-gb.com/public/subcategory.
aspx?id=409

Rys. 3. Charakterystyka obciążalności zasilaczy LS o mocy 50 i 75 W (krzywa zaznaczona kolo-
rem niebieskim) w funkcji napięcia wejściowego. Dla porównania przedstawiono charaktery-
stykę konkurencyjnych zasilaczy o podobnych parametrach (krzywa czerwona)

Rys. 2. Charakterystyka obciążalności zasilaczy LS o mocy 50 W (krzywa zaznaczona kolorem 
niebieskim) w funkcji temperatury otoczenia. Dla porównania przedstawiono charakterystykę 
konkurencyjnych zasilaczy o podobnych parametrach (krzywa czerwona)

Współczynnik MTBF zasilaczy LS 
(obliczany zgodnie z MIL-HDBK-217F, 
przy 25oC) wynosi od ponad 712 
tys. godzin dla modeli 50-watowych 
do ok. 505 tys. godzin dla typów 
największych, 150-watowych i w każ-
dym przypadku jest dużo większy 
niż u konkurencji. Pozwoliło to firmie 
oferować je z aż 3-letnią gwarancją.

Kolejną zaletą serii LS są bardzo 
dobre parametry EMC, w tym zgod-
ność, z dużym zapasem, z klasą B 
norm EN55011/EN55022 w zakresie 
emisji zaburzeń przewodzonych i pro-
mieniowanych. Zasilacze spełniają 
również normy bezpieczeństwa UL/
EN/IEC 60950-1, a także, oczywiście, 
wymagania europejskiej dyrektywy ni-
skonapięciowej. Zapewniają również 
korekcję współczynnika mocy zgodnie 
z wymogami normy EN61000-3-2.

Na koniec warto może jeszcze 
zwrócić uwagę, że konstruktorzy 
Lambdy pomyśleli także o wielu 
detalach konstrukcji mechanicznej, 
które nie tylko poprawiają wygo-
dę użytkowania, ale czasem istotnie 
wpływają na niezawodność. Wśród 
nich można wymienić np. sztyw-
niejsze mocowanie płytki zasilacza 
w okolicy zacisków, zapobiegają-
ce deformacjom płytki i możliwym 
uszkodzeniom podczas montażu 
okablowania, dokładniejszy montaż 
wszystkich elementów, zapobiegający 
niebezpieczeństwu zwarć czy prze-
rwania izolacji, czy wreszcie łatwiej 

dostępne otwory montażowe i prze-
łącznik zakresu wejścia w modelach 
150-watowych.

Wszystkie te cechy sprawiają, że 
zasilacze LS są jednymi z najlep-
szych w swojej klasie i mogą za-
spokoić wymagania wielu różnych 
aplikacji, w dziedzinach takich jak 

automatyka budynkowa, w tym róż-
nego rodzaju systemy kontroli do-
stępu i alarmowe, kioski informacyj-
ne i automaty sprzedające, oświetle-
nie LED, wyświetlacze LED, sprzęt 
kontrolno-pomiarowy, automatyka 
przemysłowa i wiele innych.
KK
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