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w dwóch równoważnych wersjach: 
do montażu przewlekanego i po-
wierzchniowego.

Tu może warto uspokoić, że 
mimo otwartej konstrukcji najbar-
dziej newralgiczne ze względu na 
emisję zakłóceń elementy prze-
twornic TON 15 WI zostały zabez-
pieczone metalowymi ekranami. 
Nie zapomniano także o odpowied-
niej filtracji na wejściu i wyjściu.

Podsumowując te rozważania 
można stwierdzić, że nowe prze-
twornice zostały zaprojektowane 
tak, aby mogły z powodzeniem 

TON 15 WI
Niskoprofilowe przetwornice DC/DC 
o dużej gęstości mocy
Kolejna, nowa seria przetwornic DC/DC Traco zaskakuje, 
zważywszy na to, że szwajcarska firma przyzwyczaiła 
nas do typowych plastikowych i metalowych 
obudów o standardowych rozmiarach i rozkładzie 
wyprowadzeń. Otwarta konstrukcja nowych 
przetwornic umożliwiła jednak osiągnięcie 
bardzo małej wysokości i dużej gęstości 
upakowania mocy, bez pogorszenia parametrów 
temperaturowych.

TON 15 WI nie  są  jednak 
pierwszymi przetwornicami Traco 
w formie nieobudowanej płytki. 
W istocie są rozwinięciem wcze-
śniejszej serii TON 15, wyróżnia-
jąc się przede wszystkim szerszym 
zakresem napięć wejściowych: 
9...36 lub 18...75 V. Nowa seria 
tak samo obejmuje tylko 8 jedno-
wyjściowych modeli dostarczają-
cych napięć 3,3, 5,0, 12 i 15 V.

Rozmiary przetwornic są nie-
typowe:  1 ,1x0 ,94x0 ,335  ca la 
(27,94x23,88x8,5 mm), jednak za-
chowano standardowe rozmiesz-
czenie wyprowadzeń, takie jak 
w popularnych zamkniętych prze-
twornicach o wymiarach 1x2 cale. 

Nawiasem mówiąc, Traco również 
oferuje takie produkty, o mocy 
wyjściowej od 12 do 20 W, w tym 
serię TEN 15 WI o podobnych na-
pięciach i prądach. TON 15 WI 
są jednak produktami nowej ge-
neracji, o czym świadczy m.in. 
większa sprawność (szczególnie 
w przypadku typów o napięciu 
wyjściowym 3,3 V) oraz większe 
napięcie izolacji wyjścia od wej-
ścia (do 2250 V). Istotną nowością 
w stosunku do TEN 15 WI jest też 
regulacja napięcia wyjściowego, 
w zakresie ±10%, za pomocą re-
zystora lub potencjometru dołączo-
nego do wejścia Trim, a także to, 
że nowe przetwornice są dostępne 



  63Elektronika Praktyczna 7/2007

P O D Z E S P O ŁY

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

Karta katalogowa przetwornic TON 15 WI jest 
dostępna pod adresem:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_ton15 wi.pdf

zastąpić starsze typy w obudowach 
1x2 cale, o mniejszej lub równej 
mocy i takich samych napięciach 
i prądach, oferując poprawione 
parametry i dodatkową funkcjo-
nalność, zajmując jednocześnie 
znacznie mniej miejsca na płytce 
drukowanej.

Moc wyjściowa przetwornic 
TON 15 WI to przeciętnie 15 W – 
typy o napięciu wyjściowym 3,3 V 
mogą dostarczyć maksymalnie tyl-
ko 13,2 W, a np. typy 12-woltowe 
nawet 15,6 W. Ich sprawność waha 
się, w zależności od typu, od 84 
do 88%. Mogą pracować w szero-
kim zakresie temperatur otoczenia 
od –40 do +85°C, przy czym, jak 
zwykle, w wyższych temperaturach 
zakresu jest wymagane ogranicze-
nie mocy wyjściowej. Niestety, 
charakterystyk ograniczania mocy 
producent na razie nie specyfiku-
je. Można się tylko spodziewać, 
że podobnie jak w przypadku serii 
TON 15 maksymalna temperatura 
pełnej mocy to około 70°C.

TON 15 WI charakteryzują się 
dobrymi parametrami stabilizacyj-
nymi – ich napięcie wyjściowe 
zmienia się co najwyżej o ±0,2% 
ustawionej wartości w całym za-
kresie zmienności napięcia wej-
ściowego, a więc 9.. .36 V lub 
18...75 V, i w całym zakresie prą-
du obciążenia, od 0 do Imax. Tu 
przy okazji trzeba podkreślić, że 
nowe przetwornice pracują po-
prawnie, zachowując wyspecyfiko-
wane parametry, bez obciążenia, 
co nie jest wcale powszechne 
w tej klasie produktów. Poza tym 
napięcie wyjściowe zmienia się 
również wraz temperaturą, w sto-
sunku ±0,02%/K.

Przetwornice wyposażono w koń-
cówki do sterowania włączaniem/
wyłączaniem. Ich wejścia są zabez-

pieczone przed nadmiernym spad-
kiem napięcia, o progu zadziałania 
8 lub 16 V, odpowiednio dla wersji 
o roboczym zakresie wejścia 9...36 
i 18...75 V. Wyjścia są zabezpieczo-
ne przed przeciążeniami i zwarcia-
mi. Zabezpieczenie ma charakte-
rystykę „z podcięciem” (foldback) 
i włącza się przy prądzie mniej-
szym niż 1,5 Imax. Po ustąpieniu 
przeciążenia lub zwarcia przetwor-
nica automatycznie powraca do 
normalnej pracy. Obwody wyjścio-
we zabezpieczono również przed 
nadmiernym wzrostem napięcia.

TON 15 WI spełniają między-
narodowe normy bezpieczeństwa 
(IEC/EN/UL 60950-1) oraz emisji 
zakłóceń (EN 55022, Class A). Są 
wykonywane w technologii bezoło-
wiowej, zgodnie z unijną dyrekty-
wą RoHS. Potwierdzeniem ich ja-
kości i niezawodności jest 3-letnia 
gwarancja producenta, możliwa 
dzięki wspomnianym zabezpiecze-
niom, zaawansowanej konstrukcji 
(wyłącznie elementy SMD) oraz 
testowaniu wszystkich krytycznych 
parametrów na linii produkcyjnej.

Typowymi aplikacjami prze-
twornic są stacjonarne urządzenia 
o rozproszonej architekturze zasila-
nia oraz wszystkie inne aplikacje 
wymagające izolowanego, dokład-
nie stabilizowanego napięcia zasi-
lania, w których krytycznym pa-
rametrem jest miejsce zajmowane 
na płytce drukowanej.
KK

Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic z serii TON 15 WI

Typ
Napięcie

wejściowe
[V]

Napięcie
wyjściowe

[V]

Maksymalny prąd
wyjściowy

[A]

Sprawność
[%]

TON 15-2410 WI

9...36
(nominalnie 24)

3,3 4,0 84

TON 15-2411 WI 5 3,0 84

TON 15-2412 WI 12 1,3 85

TON 15-2413 WI 15 1,0 86

TON 15-4810 WI

18...75
(nominalnie 48)

3,3 4,0 86

TON 15-4811 WI 5 3,0 86

TON 15-4812 WI 12 1,3 87

TON 15-4813 WI 15 1,0 88


