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TES 5
5 W w kompaktowej obudowie SMD

Seria składa się z 21 modeli za-
mkniętych w dwurzędowych plasti-
kowych obudowach SMD o wymia-
rach 33,4x20,6x10,2 mm. Przetwor-
nice charakteryzują się standardo-
wym zakresem napięć wejściowych 
9...18, 18...36 lub 36...75 V oraz 
pojedynczymi lub podwójnymi (sy-
metrycznymi) wyjściami dostarcza-
jącymi napięć od 3,3 do ±15 V. 
Jak większość tego typu produktów 
firmy Traco, zapewniają izolację 
galwaniczną wyjścia od wejścia do 
1,5 kV.

Moc wyjściowa przetwornic to 
ok. 5 W, z wyjątkiem modeli o na-
pięciu wyjściowym 3,3 V, mogących 
dostarczyć niecałe 4 W. Spraw-
ność większości typów zawiera się 
w granicach 80…85%., ale również 
i tu przetwornice 3,3–woltowe są 
nieco gorsze, o kilka procent. Ele-
menty mogą pracować w tempera-
turach otoczenia od –40 do +85°C, 
jednak powyżej 70°C ich maksy-

Kolejne nowe przetwornice DC/DC firmy Traco zostały opracowane 
z myślą o tych, którzy dążą do pełnej automatyzacji procesu 
produkcyjnego, są bowiem zamykane w plastikowych obudowach do 
montażu powierzchniowego. Poza tym ich konstrukcja jest 
dobrym kompromisem pomiędzy kosztami a osiąganymi 
parametrami.

malne dopuszczalne 
obciążenie maleje 
o 3,5%/°C.

Napięcie wyjściowe jest 
ustawione fabrycznie z dokładnością 
±1% i nie ma możliwości regulacji. 
Jest całkiem dobrze stabilizowane 
– zmienia się co najwyżej o ±0,3% 
w całym zakresie zmienności napię-
cia wejściowego i o 1% lub 2% (od-
powiednio w modelach jedno– i dwu-
wyjściowych) przy zmianie prądu 
obciążenia w zakresie 20…100% prą-
du maksymalnego. Tu trzeba zwró-
cić uwagę, że do poprawnej pracy 
elementy wymagają minimalnego 
obciążenia, co jest zresztą typowe 
dla większości małych przetwornic 
impulsowych. Producent nie poda-
je co prawda jego wartości, jednak, 
jak wynika z powyższej specyfikacji 
parametrów stabilizacyjnych, zaleca-
nym minimum jest 20% Imax.

Wyjścia przetwornic są zabez-
pieczone przed zwarciami i prze-

ciążeniami. 
Zabezpieczenie 

ma charakterysty-
kę stałoprądową i włącza się przy 
prądzie obciążenia dochodzącym 
do 115% Imax. Po ustąpieniu 
przeciążenia przetwornica auto-
matycznie powraca do normalnej 
pracy. Dodatkowo wyposażono je 
w wejście zdalnego włączania/wyłą-
czania, umożliwiające zmniejszenie 
poboru prądu ze źródła zasilające-
go do typowo 10 mA.

TES 5 spełniają międzynarodo-
we normy bezpieczeństwa (IEC/EN/
UL 60950–1), a także, dzięki wbu-
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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 TES 
5 są dostępne pod adresem:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_tes5.pdf

dowanemu filtrowi przeciwzakłó-
ceniowemu, normy EMC odnośnie 
emisji: EN 55022, class A i FCC, 
level A.

Przetwornice są wykonywane 
w technologii bezołowiowej, zgod-
nie z unijną dyrektywą RoHS, 
i nadają się do wysokotemperatu-
rowego (do 245°C przez maks. 20 
sekund) bezołowiowego lutowania 
rozpływowego. Potwierdzeniem ich 
jakości i niezawodności jest 3–let-
nia gwarancja producenta. Ich ty-

Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic z serii TES 5

Typ
Napięcie

wejściowe
[V]

Napięcie
wyjściowe

[V]

Maksymalny prąd
wyjściowy

[A]

Sprawność
[%]

TES 5–1210

9…18

3,3 1,2 76

TES 5–1211 5 1 80

TES 5–1212 12 0,42 83

TES 5–1213 15 0,335 83

TES 5–1221 ±5 ±0,5 80

TES 5–1222 ±12 ±0,21 83
TES 5–1223 ±15 ±0,165 83
TES 5–2410

18…36

3,3 1,2 78

TES 5–2411 5 1 82

TES 5–2412 12 0,42 85

TES 5–2413 15 0,335 85

TES 5–2421 ±5 ±0,5 82

TES 5–2422 ±12 ±0,21 85
TES 5–2423 ±15 ±0,165 85
TES 5–4810

36…75

3,3 1,2 78

TES 5–4811 5 1 82

TES 5–4812 12 0,42 85

TES 5–4813 15 0,335 85

TES 5–4821 ±5 ±0,5 82

TES 5–4822 ±12 ±0,21 85
TES 5–4823 ±15 ±0,165 85

powymi aplikacjami są zasilane 
z baterii urządzenia pomiarowe, 
telekomunikacyjne i przemysłowe.
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