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Światowy trójfazowy 
zasilacz przemysłowy

Wychodząc naprzeciw 
wymaganiom użytkowni-
ków niskonapięciowych 
aplikacji dużej mocy, Tra-
co Power wprowadził do 
sprzedaży zasilacze im-
pulsowe z serii TTL o mo-
cy blisko 0,5 kW, które 
można montować na szy-
nie DIN. Są one przysto-
sowane do zasilania 3–fa-
zowego (dopuszczalny za-
kres napięć wejściowych 
wynosi 360...575 VAC/

Standardowo 
w aplikacjach 

przemysłowych jest 
wykorzystywane 

napięcie o bezpiecznej 
dla użytkowników 
wartości 24 VDC. 

Rozbudowane systemy 
mogą wymagać 

dostarczenia przez 
zasilacz mocy 

dochodzącej nawet do 
kilkuset Watów, co 

z wielu powodów nie 
jest zadaniem łatwym 

do wykonania.

510...815 VDC), w sytu-
acjach awaryjnych wy-
starczą dwie fazy, ale 
taki sposób zasilania po-
woduje, że maksymalna 
moc wyjściowa zmniejsza 
się o ok. 20%. Tak szero-
ki zakres dopuszczalnych 
napięć zasilających umoż-
liwia stosowanie zasilaczy 
TTL praktycznie na ca-
łym świecie, co ułatwia 
także dość szeroki zakres 
akceptowanych często-

tliwości tętnienia sieci: 
47…63 Hz.

Pomimo dużej mocy 
wyjściowej, precyzja za-
silaczy TTL jest duża: 
stabilność napięcia wyj-
ściowego w funkcji zmian 
napięcia wejściowego wy-
nosi do 0,8%, taką samą 
wartość ma współczyn-
nik stabilności w funkcji 
zmian obciążenia (w za-
kresie prądów obciąże-
nia 10…90% Imax). Mak-

symalne napięcie tętnień 
(w paśmie do 20 MHz) 
na wyjściu zasilacza nie 
przekracza  100  mV pp. 
Wartość napięcia wyjścio-
wego można zmieniać 
w zakresie 24…28 VDC, 
dzięki czemu użytkow-
nik może samodzielnie 
skompensować potencjal-
ny spadek napięcia po-
wstający na kablach do-
prowadzających zasilanie 
do systemu. Zasilacze 
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wyposażono także w wyjście (typu 
otwarty kolektor) sygnalizujące 
ustalenie się na wyjściu prawidło-
wego napięcia (tzw. Power Good 
Signal).

Na wartość napięcia wyjścio-
wego ma wpływ temperatura we-
wnątrz zasilacza, przy czym zależ-
ność ta jest określona przez współ-
czynnik 0,02%/oC, którego wartość 
nie jest bardzo dokuczliwa w prak-
tyce. Zakres dopuszczalnych tem-
peratur pracy wynosi –25…+70oC, 
przy czym po przekroczeniu tem-
peratury 60oC maksymalna moc 
wyjściowa zmniejsza się o 5%/K.

Obwody wyjściowe zasilaczy są 
zabezpieczone przed przetężeniem, 
zabezpieczenie włącza się przy na-
tężeniu prądu wyjściowego docho-
dzącego do 110% Imax. W przypad-
ku awarii stabilizatora i związanego 
z nią wzrostu napięcia wyjściowego 
do wartości powyżej 33 V, wyjście 
zasilacza jest automatycznie zwie-
rane, co powoduje, że dołączone 
do niego urządzenia nie będą na-
rażone na uszkodzenie. Budowa 

obwodów wyjściowych zasilaczy 
TTL pozwala na połączenie ich ze 
sobą parami, przez co maksymalna 
moc zespołu zasilaczy dochodzi do 
1 kW. Zasilacz wykonany na bazie 
modułu TTL charakteryzuje się 
dużą sprawnością, która dochodzi 
do 89%. W przypadku współpracy 
dwóch modułów ich wypadkowa 
sprawność energetyczna dochodzi 
do 86%.

Moduły TTL standardowo speł-
niają rygorystyczne normy bezpie-
czeństwa i kompatybilności elektro-
magnetycznej (EMC) i to zarówno 
na emisję zakłóceń, jak i odporność 
na zakłócenia zewnętrzne. Obu-
dowa ma klasę szczelności IP20 
i jest wykonana z aluminium i stali. 
Dołączenie przewodów umożliwiają 
zaciski śrubowe.
Andrzej Gawryluk


