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TMR 2WI to rodzina miniatu-
rowych przetwornic DC/DC o mo-
cy wyjściowej 2 W, dostarczanych 
w obudowach przystosowanych do 
montażu przewlekanego SIP9 (o wy-
miarach 12,5x26x9,3 mm). Obudowy 
wykonano z tworzywa sztucznego, 
co nie przeszkodziło producentowi 
uzyskać ich maksymalną dopusz-
czalną temperaturę aż 100oC. Zakres 
dopuszczalnej temperatury otoczenia 
podczas pracy jest także szeroki, wy-
nosi bowiem –40…+70oC i to bez 
konieczności zmniejszania maksymal-
nego obciążenia w skrajnie wysokich 
temperaturach.

Zestawienie dostępnych mode-
li przetwornic znajduje się w tab. 1. 
Oprócz modeli z pojedynczym wyj-
ściem, dostępne są modele z wyj-
ściem symetrycznym, którego gałęzie 
nie są od siebie separowane. Na-
pięcie wyjściowe jest stabilizowane, 
przy czym dokładność ustawienia 
wartości napięcia wyjściowego nie 

2 W w SIP9
Nowe przetwornice DC/DC o mocy 2 W

Kolejna nowość z oferty firmy 
Traco trafi do sprzedaży 

w naszym kraju w marcu tego 
roku – będą to przetwornice 

TMR 2WI o mocy 2 W i zestawie 
cech wyraźnie wyróżniających tę 

rodzinę wśród konkurencji.

jest gorsza niż ±2%. Niestabilność 
napięcia wyjściowego w zależności 
od wartości napięcia wejściowego 
nie przekracza 0,5%, a w przypadku 
zmiany obciążenia od 10% do 100% 
wartości maksymalnej, a zmiana na-
pięcia wyjściowego nie przekracza 
1% (w wersjach z dwoma wyjściami) 
lub 0,75% (w wersjach z pojedyn-
czym wyjściem). Także zmiany war-
tości napięcia wyjściowego wynika-
jące ze zmian temperatury otoczenia 
nie są duże – ±0,1%/oC. Patrząc na 
podane wartości parametrów „stabil-
nościowych” warto mieć na uwadze, 
że przetwornice TMR 2WI są przy-
stosowane do pracy przy napięciu 
wejściowym o dynamice 4:1, co jest 
rzadko spotykaną wartością wśród 

rozwiązań konkurencyjnych. 
Od chwili włączenia zasilania, 

a przetwornica potrzebuje ok. 1 ms, 
aby ustalić nominalne wartości napięć 
wyjściowych (lub napięcia wyjścio-
wego). Podobny czas jest niezbędny 
do ustabilizowania napięcia wyjścio-
wego po włączeniu przetwornicy za 
pomocą cyfrowego wejścia zdalnego 
sterowania, które jest przystosowane 
do pracy zarówno z układami TTL, 
jak i CMOS oraz dowolnymi innymi, 
przy założeniu, że maksymalne na-
pięcie wejściowe (dla „0” logicznego) 
nie przekroczy 15 VDC.

Nieco mniej  czasu – bl isko 
300 ms – trwa ustabilizowanie na-
pięcia wyjściowego po zmianie prą-
du wyjściowego o 25%. Nie jest to 
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wartość oszałamiająca, ale można ją 
uznać za wynik przyzwoity w tej 
klasie konwerterów DC/DC.

Obwody wyjściowe prezento-
wanych przetwornic wyposażono 
w bezpieczniki przeciwzwarciowe 
(zabezpieczają przetwornice przed 
uszkodzeniem bez ograniczenia cza-
su trwania zwarcia), a wbudowane 
filtry powodują, że napięcie szumów 
na wyjściu nie przekracza 50 mVpp 
w paśmie do 20 MHz. Obwody wej-
ściowe wyposażono z kolei w diodę 
zabezpieczającą przed odwrotną po-
laryzacją napięcia wejściowego (do 
poprawnego działania zabezpieczenia 
jest konieczne zastosowanie zewnętrz-
nego bezpiecznika!).

Przetwornice zapewniają separację 
obwodu wyjściowego od wejściowe-
go (deklarowane przez producenta 
napięcie przebicia izolacji wynosi 

Tab. 1. Zestawienie dostępnych modeli przetwornic TMR 2WI

Typ
Napięcie 

wejściowe
[V]

Napięcie/
napięcia wyj-

ściowe
[V]

Prąd wyjścio-
wy

[mA]

Sprawność
[%]

Maksymalna 
pojemność 
obciążająca

[mF]
TMR2410WI

9…36

3,3 500 75 2200
TMR2411WI 5 400 80 1000
TMR2412WI 12 165 83 170
TMR2413WI 15 135 84 110
TMR2421WI ±5 ±200 77 470
TMR2422WI ±12 ±85 81 100
TMR2423WI ±15 ±65 83 47
TMR4810WI

18…75

3,3 500 75 2200
TMR4811WI 5 400 80 1000
TMR4812WI 12 165 83 170
TMR4813WI 15 135 84 110
TMR4821WI ±5 ±200 77 470
TMR4822WI ±12 ±85 81 100
TMR4823WI ±15 ±65 83 47

1000 VDC przy pojemności wejście–
–wyjście dochodzącej do 500 pF). 

Producent, zapewne opierając się 
na dotychczasowych doświadczeniach, 
udziela na rodzinę TMR 2WI 3–let-
niej gwarancji, a czas MTBF określa 
na 1 mln godzin (ponad 114 lat!) 
przy założeniu pracy w temperaturze 
otoczenia 25oC. Prezentowane pod-
zespoły spełniają wymagania RoHS 
i mają certyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z wymaganiami EMC. 

Wygląda na to, że TMR 2WI to-
rują na rynku drogę kolejnej genera-
cji przetwornic DC/DC.
Tomasz Jastrun


