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P O D Z E S P O ŁY

TEN 3WI
4:1 – zawsze stabilnie

Jedną z ważniejszych cech no-
wych w ofercie firmy Traco prze-
twornic jest szeroki zakres dopusz-
czalnych zmian napięcia wejścio-
wego, który wynosi 4:1. Obwody 
wyjściowe przetwornic TEN 3WI
są separowane od obwodów wej-
ściowych, a gwarantowane przez 
producenta napięcie izolacji wyno-
si 1,5 kV przy pojemności izolacji 
nie przekraczającej 380 pF. Nie-
bagatelną zaletą prezentowanych 
przetwornic są wbudowane filtry 
wejściowe, które zapewniają speł-
nienie wymagań normy EN55022 

W artykule przedstawiamy 
nowe opracowanie firmy Traco: 

miniaturowe przetwornice o mocy 
wyjściowej 3 W, charakteryzujące 

się nie tylko dużą sprawnością, 
niezawodnością i szerokim 

zakresem temperatury pracy, lecz 
także bardzo dużą dopuszczalną 

dynamiką zmian napięcia 
wejściowego. Przetwornice 

z rodziny TEN 3WI zaspokoją 
wymagania większości, także 

„trudnych” aplikacji.

Level A (a także FCC Level A) bez 
konieczności stosowania dodatko-
wych elementów zewnętrznych. 
Wymienione cechy, w połączeniu 
z niewielkimi wymiarami zewnętrz-
nymi obudowy (20,0x32x10,2 mm) 
powodują, że gęstość mocy na 
jednostkę objętości jest dość duża 
(choć nie tak rekordowa jak w nie-
których innych modelach ofero-
wanych przez Traco), a to z kolei 
wymusza konieczność „delikatnego” 
traktowania przetwornic w przy-
padku pracy w otoczeniu o pod-
wyższonej temperaturze (konieczne 
jest zmniejszenie mocy obciążenia 
o 3,5%/K po przekroczeniu tempe-
ratury +70oC). Przestrzeganie tego 
wymogu jest tym bardziej istotne, 
że maksymalna górna temperatura 
otoczenia podczas pracy, wynoszą-
ca +85oC, jeszcze do niedawna 
wymagała od producenta zasto-

sowania do budowy przetwornicy 
elementów półprzewodnikowych ze 
specjalnych serii. Także minimal-
na dopuszczalna temperatura pra-
cy jest skrajnie niska – wynosi aż 
–40oC. Producent dopuszcza wzrost 
temperatury we wnętrzu przetwor-
nicy do takiego stopnia, że tempe-
ratura zewnętrznej strony obudowy 
może osiągnąć nawet +100oC!

Precyzja utrzymywania wartości 
napięcia wyjściowego przetwornic 
TEN 3WI jest bardzo duża: do-
kładność ustawienia napięcia ma 
tolerancję ±2%, stabilność napię-
cia wyjściowego w funkcji zmian 
napięcia wejściowego nie jest gor-
sza niż ±0,2%, a współczynnik sta-
bilności w funkcji zmian obciąże-
nia (w zakresie prądów obciążenia 
10…100% Imax) nie jest gorszy niż 
±0,3% (w modelach z pojedynczym 
wyjściem). Maksymalne napięcie 
tętnień (w paśmie do 20 MHz) na 
wyjściu przetwornic jednowyjścio-
wych nie przekracza 75 mVpp. Ob-
wody wyjściowe przetwornicy za-

sowania do budowy przetwornicy 
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pewniają reakcję na zmianę obcią-
żenia w czasie nie przekraczającym 
300 ms (zmiana obciążenia o 25%), 
co nie jest wynikiem rekordowym, 
ale w pełni wystarczającym do po-
prawnego zasilenia także systemów 
cyfrowych wyposażonych w układy 
monitorowania napięcia zasilające-
go.

Na wartość napięcia wyjściowe-
go ma także wpływ temperatura 
wewnątrz obudowy przetwornicy, 
przy czym zależność ta jest okre-
ślona przez współczynnik 0,02%/K. 
Obwody wyjściowe prezentowanych 
przetwornic są zabezpieczone przed 
przetężeniem. Zabezpieczenie nad-
prądowe włącza się przy natężeniu 

Tab. 1. Zestawienie dostępnych wersji przetwornic z rodziny TEN 3WI

Model
Zakres napięcia 

wejściowego
[VDC]

Napięcie wyjściowe
[+VDC/–VDC]

Maksymalny prąd 
wyjściowy

[+mA/–mA]

Sprawność
[%]

TEN3–2410WI

9…36

3,3/– 750 75

TEN3–2411WI 5/– 600 79

TEN3–2412WI 12/– 250 81

TEN3–2413WI 15/– 200 82

TEN3–2422WI 12/12 125/125 80

TEN3–2423WI 15/15 100/100 80

TEN3–4810WI

18…75

3,3/– 750 76

TEN3–4811WI 5/– 600 80

TEN3–4812WI 12/– 250 83

TEN3–4813WI 15/– 200 84

TEN3–4822WI 12/12 125/125 82

TEN3–4823WI 15/15 100/100 82

prądu wyjściowego dochodzącego 
do 1,1*Imax. 

Tak jak i w przypadku innych 
wyrobów firmy Traco, także prze-
twornice TEN 3WI spełniają rygo-
rystyczne normy bezpieczeństwa 
(m.in. UL60950, EN/IEC60950 itp.) 
i kompatybilności elektromagnetycz-
nej, i to zarówno odnośnie emisji 
zakłóceń, jak i odporności na za-
kłócenia zewnętrzne. Deklarowany 
czas bezawaryjnej pracy (MTBF) 
wynosi 1 mln godzin w tempera-
turze otoczenia +25oC. Pozwoliło 
to udzielać producentowi 3–let-
niej gwarancji na wszystkie wersje 
przetwornic TEN 3WI.

Zgodnie  ze  współczesnymi 
trendami, przetwornice wykonano 
w technologii bezołowiowej, speł-
niają one także zalecenia RoHS.
Andrzej Gawryluk


