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AUTOMATYKA PRAKTYCZNA

Cechy dobrego zasilacza 
przemysłowego
na podstawie Cabur CSG500C

Obecnie praktycznie stosuje się tylko zasilacze 
impulsowe, nie tylko ze względu na znacznie 
mniejsze gabaryty w porównaniu z liniowymi, 
ale również ze względu na nieustanne spadają-
ce ceny. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, któ-
re na pozór wydają się takie same. Załóżmy, że 
w naszej aplikacji, jaką będzie szafa automaty-
ki, wymagamy zasilania 24 VDC i mocy 480 W 
(20 A). Załóżmy ponadto, że szafa zasilana jest 
trójfazowo 3x400 VAC. Odpowiednim zasila-
czem byłby CSG500C firmy Cabur. Podobnych
zasilaczy można znaleźć więcej. Jak zatem wy-
brać najlepszy z wielu dostępnych opisanych 
parametrami 24 VDC/20 A? Na co zwrócić 
uwagę wybierając zasilacz do naszej aplikacji? 
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że 
oznaczenie 24 VDC/20 A na kilku zasilaczach 
różnych firm nie oznacza, że są one identyczne.
Gdzie zatem są różnice? Jak wybrać lepszy zasi-
lacz, porównując go nawet wzrokowo?

Przede wszystkim należy się przyjrzeć spra-
wom związanym z termiką. Porównując kilka 
podobnych zasilaczy najczęściej widać „gołym 
okiem”, która konstrukcja jest lepsza.

Przepływ prądu zawsze związany jest ze 
wzrostem temperatury (prawo Joule’a). Zatem 
parametr, jakim jest prąd znamionowy zasilacza, 
powinien być zawsze odniesiony do pewnej tem-
peratury. Są zasilacze, których prąd znamionowy 
oznacza prąd ciągły w temperaturze otoczenia 
60oC (jak opisywany CSG500C). Występują też 
zasilacze, których producenci podają prąd zna-
mionowy dla temperatury 50oC, a nawet 45oC. 
Powyżej tej temperatury należy założyć pewną 
redukcję obciążenia (w zależności od urządze-
nia o –15...–30%) tak, aby zasilacz się nie prze-
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grzał. O klasie zasilacza świadczy właśnie jego 
dopuszczalna temperatura pracy przy możli-
wości obciążania 100%. Im ta temperatura jest 
wyższa, tym pewniej możemy używać zasilacza 
w trudnych warunkach przemysłowych.

Powszechnie wiadomo, że najbardziej za-
wodnym elementem w zasilaczu impulsowym 
(czyli elementem o najmniejszym współczyn-
niku MTBF) jest kondensator elektrolityczny. 
Elektrolity starzeją się najszybciej, a czynnikiem 
który znacznie przyspiesza ten proces jest pod-
wyższona temperatura. Należy pamiętać o tym, 
że podwyższenie temperatury pracy elektrolitu 
o 10oC zmniejsza jego MTBF aż o połowę! 
Dlatego obowiązkowo każdy zasilacz powinien 
mieć markowe elektrolity na 105oC. Jeśli kon-
densatory w zasilaczu są na niższą temperatu-
rę, to lepiej nie inwestować w takie urządzenie. 
Wynika z tego, że sposób na niezawodny zasi-
lacz jest bardzo prosty – zmniejszyć temperatu-
rę wokół elektrolitów. Ale jakim sposobem to 
osiągnąć mając na uwadze, że dobry zasilacz 
powinien pracować również w trudnych wa-
runkach przemysłowych w temperaturze np. 

60oC? Rozwiązanie jest dwojakie. Konstrukcja 
zasilacza powinna mieć maksymalnie wysoką 
sprawność (czyli małe straty na ciepło) i powin-
na umożliwić łatwe odprowadzenie ciepła na 
zewnątrz.

Sprawność zasilacza jest często parametrem, 
na który nikt nie zwraca uwagi. Ale właśnie wy-
soka sprawność jest wyznacznikiem niezawod-
ności i klasy zasilacza. Zasilacze, jak w rozwa-
żanym przykładzie, w zależności od producenta 
posiadają sprawność od 85% do 95% (model 
CSG500C ma 94,5%). Daje to straty mocy na cie-
pło w urządzeniu odpowiednio 72 W i 24 W. 
Zatem zasilacz o małej sprawności musi oddać 
prawie 50 W ciepła więcej. Należy pamiętać, że 
te 50 W wydziela się w bardzo małej objęto-
ści, co przekłada się na lokalny, znaczny wzrost 
temperatury wewnątrz urządzenia, a co za tym 
idzie skrócenie MTBF elektrolitów.

Istotna jest również mechanika i rozmiesz-
czenie elementów na płytce zasilacza. Dobry 
zasilacz powinien posiadać minimalną liczbę 
elementów (zwłaszcza nieszczęsnych elektroli-
tów). Logiczne jest, że im mniej elementów tym 
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przeka�ników termistorowych

PRZEKA�NIKI INSTALACYJNE

• automaty do klatek schodowych
• przeka�niki zmierzchowe
• czujniki ruchu 
• przeka�niki impulsowe 
• zegary astronomiczne   

mniejsza awaryjność. Ponadto zasilacze, które 
są narażone na duże zmiany temperaturowe 
nie powinny mieć wielu elementów SMD, które 
przy zmianach temperaturowych narażone są 
na naprężenia i potencjalne uszkodzenia.

Chłodzenie konwekcyjne (takie bowiem sto-
suje się najczęściej) wymaga takiej konstrukcji 
zasilacza, aby powietrze płynące od dołu do 
góry swobodnie opływało elektrolity. Na rys. 1a 
przedstawione jest rozwiązanie firmy Cabur,
w którym powietrze swobodnie przepływa 
przez zasilacz. Niestety spotyka się konstrukcje 
zasilaczy, w których występuje tak duże zagęsz-
czenie elementów w obudowie, że nie widać 
żadnego prześwitu między dołem a górą zasi-
lacza. Taka konstrukcja narażona jest na utrud-
niony przepływ powietrza i zwiększenie tem-
peratury wewnątrz zasilacza. Dobrą praktyką 
stosowaną u niektórych producentów (w tym 
Cabur) jest wykorzystanie metalowej obudowy 
urządzenia jako radiatora. Wszystkie półprze-
wodniki i elementy mocy przymocowane są 
bezpośrednio do metalowej obudowy poprzez 
podkładki termoprzewodzące (rys. 1b). Ciepło 
z tych elementów bezpośrednio jest oddawa-
ne na zewnątrz urządzenia na drodze o małej 
impedancji termicznej. Nielogicznym wydaje 
się podejście producentów, którzy umieszczają 
radiator w formie użebrowanego profilu na
elemencie. Jest to wydłużenie drogi termicznej 
jaką musi pokonać ciepło, aby wydostać się do 
otoczenia (element-radiator-konwekcja-ciepło 
na zewnątrz). Przy montażu elementów na 
obudowie droga oddawania ciepła jest znacz-
nie skuteczniejsza (element-obudowa-ciepło na 
zewnątrz).

Wszystkie powyższe zabiegi (wysoka spraw-

ność, minimalizacja elementów, optymalna me-
chanika) mają na celu obniżenie temperatury 
wewnątrz zasilacza, co przejawia się w zwięk-
szeniem niezawodności.

Kolejnym parametrem, któremu należy się 
przyjrzeć porównując zasilacze jest możliwość 
przeciążenia. Parametr ten jest również po-
wiązany z parametrami termicznymi zasilacza. 
Prąd znamionowy podawany w kartach tech-
nicznych należy traktować jako ciągły prąd, 
który zasilacz może dać w danej temperaturze 
pracy. Oczywiście każdy z zasilaczy chwilowo 
może dać większy prąd. Jak duży i przez jaki 
czas zależy od czynników temperaturowych 
i klasy zasilacza. Zakładając takie same czynniki 
temperaturowe okazuje się, że przeciążalność 
różnych zasilaczy jest skrajnie różna. Są urzą-
dzenia, które nie radzą sobie z przeciążeniem 
1,1xIn przez 2 sekundy i są też takie, które 
w tym samym czasie przenoszą 2xIn, a prąd 
1,5xIn nawet przez kilkanaście minut! Można 
zauważyć, że duża przeciążalność chwilowa 
wyjścia (czyli zapas mocy) jest domeną wyłącz-
nie zasilaczy o wysokiej sprawności. Tylko w ta-
kich zasilaczach chwilowy wzrost prądu ponad 
prąd znamionowy nie powoduje gwałtownego 
wzrostu jego temperatury. Duża przeciążalność 
jest również istotna z punktu widzenia przy-
szłorocznych zmian w normie maszynowej 
EN60204-1.

Z powyższych rozważań wynika jednoznacz-
nie, że największym wrogiem zasilaczy impulso-
wych jest wysoka temperatura. Zatem sposób, 
w jaki konstruktorzy podchodzą i rozwiązują 
problemy związane z termiką urządzenia jest 
kluczowy z punktu widzenia niezawodności 
działania zasilacza.
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Product Manager
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Rys. 1. Widok zasilacza Cabur CSG500C od dołu z obudową i bez obudowy: a) duży prześwit 
umożliwiający skuteczne odprowadzenie ciepła, b) półprzewodniki zamocowane bezpośred-
nio na obudowie
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