
Elektronika Praktyczna 9/200762

P O D Z E S P O ŁY

THN 15
15-watowe przetwornice DC/DC 
o małych rozmiarach
15-watowe przetwornice DC/DC 15-watowe przetwornice DC/DC 15-watowe przetwornice DC/DC 15-watowe przetwornice DC/DC 

R E K L A M A

Przetwornice THN 15 mają metalo-
we obudowy o wymiarach 1”x1”x0,39” 
(25,4x25,4x9,9 mm) i standardowy roz-
kład wyprowadzeń, taki sam jak ana-
logiczne przetwornice DC/DC w po-
pularnych obudowach 1”x2”. Według 
producenta są obecnie najmniejszymi 
dostępnymi na rynku przetwornicami 
DC/DC w hermetycznych obudowach 
o mocy wyjściowej 15 W.

Elementy charakteryzują się zakre-
sem napięć wejściowych 2:1 i poje-
dynczymi wyjściami. Seria obejmuje 
12 typów o nominalnych napięciach 
wejściowych 12, 24 i 48 V (zakres 
zmian odpowiednio 9...18, 18...36 
i 36...75 V) oraz typowych napięciach 
wyjściowych 3,3, 5, 12 i 15 V.

THN 15 są nie tylko najmniejsze, 
charakteryzują się również bardzo do-
brą sprawnością, dochodzącą do 88%. 
Dotyczy to również typów o napięciu 
wyjściowym 3,3 V, zwykle znacznie 
odstających pod tym względem od 
przetwornic o większych napięciach. 
W przypadku THN 15 różnica nie jest 
już tak wielka (sprawność 84...86%).

Rzeczywista moc wyjściowa prze-
twornic waha się od 13,2 W dla ty-
pów o napięciu wyjściowym 3,3 V do 

Szwajcarska firma Traco 
konsekwentnie miniaturyzuje swoje 
produkty. Jej najnowszym osiągnięciem 
w tym zakresie są 15-watowe przetwornice 
DC/DC w hermetycznych obudowach, 
aż o połowę mniejsze od większości 
porównywalnych produktów konkurencji.

15,6 W dla typów 12-woltowych. Ich 
napięcie izolacji ma typową dla pro-
duktów Traco wartość 1500 V. Podob-
nie zakres temperatur otoczenia: od 
–40 do +85°C. Oczywiście, tak jak 
w innych przetwornicach, w wyższych 
temperaturach (tu powyżej 70°C) moc 
wyjściowa musi być ograniczona. 
W zakresie +70...+85°C maksymalna 
moc wyjściowa maleje o 3% na °C.

Nowe przetwornice wyposażono 
w użyteczne funkcje dodatkowe – re-
gulację napięcia i zdalne włączanie/
wyłączanie. Napięcie wyjściowe, usta-
lone fabrycznie na wartość nominalną 
z dokładnością ±1%, można zmienić 
o ±10% za pomocą rezystora lub po-
tencjometru dołączonego do wejścia 
Trim. Włączenia można dokonać po-
dając na odpowiednie wejście sterują-

ce napięcie od 3 do 12 V. 
Przetwornica jest również 
włączona, gdy końcówka sterująca 
pozostanie niepodłączona. Ułatwia to 
aplikację w przypadku, gdy funkcja 
włączania/wyłączania nie jest wyko-
rzystywana. Przetwornica jest wyłącza-
na, gdy na wejście sterujące zostanie 
podane napięcie z zakresu od 0 do 
1,2 V. W stanie nieaktywnym pobiera 
minimalny prąd, ok. 2,5 mA.

Napięcie wyjściowe THN 15 zmie-
nia się co najwyżej o ±0,2% ustawio-
nej wartości w całym zakresie zmien-
ności napięcia wejściowego i w ca-
łym zakresie prądu obciążenia, który 
może się zmieniać od 0 (praca bez 
obciążenia) do wartości maksymalnej 
dla danego typu. Napięcie wyjściowe 
zmienia się również wraz tempera-
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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

Karta katalogowa przetwornic THN 15 jest 
dostępna pod adresem:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_thn15.pdf

R E K L A M A

AM Technologies Polska Sp. z o.o. wraz z firmą Agilent Technologies zapraszają na organizowaną wspólnie 
wystawę najnowszego sprzętu pomiarowego. Na tą okoliczność zaprojektowane zostało nietypowe stoisko 
w postaci mobilnego laboratorium pomiarowego na naczepie 30-to tonowej ciężarówki. Odwiedzimy 
dziesięć miast Polski, a przystanki będą zlokalizowane na terenie politechnik. Będzie to doskonała 
okazja aby zaprezentować wiedzę na temat najnowszych osiągnięć firmy Agilent Technologies w zakresie 
najnowszych technik pomiarowych, nowych produktów oraz planów rozwoju produkowanych urządzeń. 

Plan spotkań:

 Uroczysta inauguracja w Warszawie

10.09.2007 – Wojskowa Akademia Techniczna

11.09.2007 – Politechnika Gdańska

12.09.2007 – Krajowe Sympozjum Telekomunikacji

 i Teleinformatyki w Bydgoszczy

13.09.2007 – Politechnika Poznańska

14.09.2007 – Politechnika Wrocławska

24.09.2007 – Politechnika Warszawska

25.09.2007 – Politechnika Łódzka

26.09.2007 – Politechnika Rzeszowska

27.09.2007 – Akademia Górniczo-Hutnicza

28.09.2007 – Politechnika Śląska

30 TON SPRZĘTU POMIAROWEGO

najnowszych technik pomiarowych, nowych produktów oraz planów rozwoju produkowanych urządzeń. najnowszych technik pomiarowych, nowych produktów oraz planów rozwoju produkowanych urządzeń. 

Zapraszamy w godzinach 10:00 – 15:00
Wstęp wolny!

Więcej informacji na www.amt.pl

Autoryzowan� sprzeda� i serwis urz�dze� pomiarowych 
prowadzi:

AM Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
tel. 22 532 28 00, faks 22 532 28 28
www.amt.pl, mail: info@amt.pl

oraz na oscyloskopie Agilent DSO5054A Mega zoom deep memory Obserwacja tego samego sygna�u na oscyloskopie konkurencji 

Z oscyloskopami DSO5000 Mega zoom deep memory
Zyskaj dodatkowe punkty

Nowy przeno�ny oscyloskop Agilent serii 5000

B�dziesz zaskoczony relacj� jako�ci do ceny
Zobacz ró�nice

Specy kacja  Konkurencyjny oscyloskop Agilent seria 5000

Pasmo  100MHz – 600MHz  100MHz – 500MHz

Próbkowanie  100MHz: 1,25GSa/s  100MHz: 2GSa/s
 200MHz/300 MHz: 2,5GSa/s 300MHz:  2GSa/s
 400MHz/500 MHz: 5GSa/s  500MHz: 4GSa/s

Pami��  10k punktów  1M punktów

Kana�y 2, 4 2, 4

Wspó�czynnik 3,600 wfms/s 100,000 wfms/s 
od�wie�ania przebiegów

Interfejsy Centronics, LAN (opcjonalnie  Standardowo: USB, LAN, GPIB,
GPIB, wyj�cie VGA) wyj�cie XGA       

Wy�wietlacz  rozdzielczo�� VGA,  rozdzielczo�� XGA   
 16 poziomów jasno�ci 256 poziomów jasno�ci

Zajrzyj na stron�:
www.agilent.com/ nd/5000ad1
znajdziesz tam wi�cej informacji 
i interaktywne demo 

turą, w stosunku ±0,02 %/°C. Poza 
tym elementy charakteryzują się dość 
małymi tętnieniami i szumami wyj-
ściowymi, które w typowym układzie 
aplikacyjnym, z odpowiednimi konden-
satorami filtrującymi (patrz rys. 1), nie 

przekraczają 100 mVp-p 
(w paśmie 20 MHz).

Wejścia przetwornic 
są zabezpieczone przed 
nadmiernym spadkiem 
napięcia, o progu zadzia-
łania 8, 14,5 lub 30,5 V, 
odpowiednio dla typów 
o roboczym zakresie na-
pięć wejściowych 9...18, 
18...36 i 36...75 V. Wyjścia 
są zabezpieczone przed 
przeciążeniami i zwarcia-
mi. Zabezpieczenie ma 
charakterystykę „z pod-
cięciem” (foldback) i włącza się przy 
prądzie 1,5 raza większym od maksy-
malnego prądu pracy danego typu. Po 
ustąpieniu przeciążenia lub zwarcia 
przetwornica automatycznie powraca 
do normalnej pracy. Obwody wyjścio-
we zabezpieczono również przed nad-
miernym wzrostem napięcia.

Przetwornice THN 15 spełniają 
międzynarodowe normy bezpieczeń-
stwa (IEC/EN/UL 60950-1) oraz emisji 
zakłóceń (EN 55022, level A – z ze-
wnętrznym kondensatorem filtrują-
cym jak na rys. 1). Są wykonywane 

w technologii bezołowiowej, zgodnie 
z unijną dyrektywą RoHS. Potwierdze-
niem ich jakości i niezawodności jest 
3-letnia gwarancja producenta.
KK

Rys. 1. Zalecany układ aplikacyjny zapewniający 
odpowiednią redukcję zakłóceń na wejściu oraz 
tętnień i szumów na wyjściu przetwornicy

Tab. 1. Podstawowe parametry 
przetwornic z serii THN 15
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THN 15-1210
9-18

(nomi-
nalnie 
12)

3,3 4,0 84

THN 15-1211 5 3,0 86

THN 15-1212 12 1,3 85
THN 15-1213 15 1,0 87
THN 15-2410

18-36
(nomi-
nalnie 
24)

3,3 4,0 86

THN 15-2411 5 3,0 86

THN 15-2412 12 1,3 86
THN 15-2413 15 1,0 88
THN 15-4810

36-75
(nomi-
nalnie 
48)

3,3 4,0 86

THN 15-4811 5 3,0 88

THN 15-4812 12 1,3 88

THN 15-4813 15 1,0 88


