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P O D Z E S P O Ł Y

TEN60
60–Watowe przetwornice DC/DC
Nowość z oferty firmy Traco Power

Nowe – w ofercie firmy TracoPo-
wer – przetwornice z serii TEN60 cha-
rakteryzują się separacją galwaniczną 
wejścia od wyjścia (do 1,5 kV, po-
jemność izolacji może dochodzić do 
ok. 1,5 nF) i dopuszczalnym zakresem 
zmian napięcia wejściowego 2:1. Moc 
wyjściowa przetwornic wynosi 60 W, 
co przy wymiarach zewnętrznych wy-
noszących 51,3x51,3x10,2 mm jest 
wynikiem świadczącym o doskonałości 
zastosowanych przez producenta roz-
wiązań technicznych. Wrażenie to po-
głębia wysoka sprawność energetyczna, 
która osiąga 91% oraz możliwość pra-
cy przetwornicy bez obciążenia.

Obudowy przetwornic są wykona-
ne z metalu (spełniają one rolę ekranu 

Inżynierowie firmy Traco 
Power nie ustają w wysiłkach, 

opracowując praktycznie 
co miesiąc nowe modele 

przetwornic. W artykule 
przedstawiamy najnowsze 

„dziecko” tej firmy, rodzinę 60–
Watowych przetwornic DC/DC.

elektroma-
g n e t y c z -
nego i ra-
d i a t o r a ) . 
P o n i e w a ż 
o b u d o w y  s ą 
hermetyczne, a gę-
stość konwertowanej 
mocy duża, w niektórych przypadkach 
konieczne może być zastosowanie ze-
wnętrznego radiatora lub zmniejszenie 
wartości prądu pobieranego przez ob-
ciążenie (rys. 1 i 2). Na rys. 1 poka-
zano krzywe ilustrujące dopuszczalną 
maksymalną moc obciążającą przetwor-
nicę TEN60–4811 w zależności od tem-
peratury otoczenia. Na rys. 2 pokazano 
zależność pomiędzy maksymalną mocą 
oddawaną do obciążenia i maksymalna 
temperaturą obciążenia w zależności od 
zastosowanego sposobu chłodzenia.

Uwaga ta ma tym większe znacze-
nie, że maksymalna górna temperatu-
ra otoczenia podczas pracy przetwor-
nicy wynosi aż +105oC (wbudowany 
w przetwornicę bezpiecznik termiczny 
wyłącza ją po osiągnięciu wewnątrz 
obudowy temperatury 110oC). Dobry 

wynik pro-
ducent uzyskał 
także w zakresie dolnej temperatury 
pracy, która wynosi –40oC. 

Precyzja regulacji napięcia wyjścio-
wego prezentowanych przetwornic jest 
duża: dokładność fabrycznego usta-
wienia napięcia ma tolerancję ±1%, 
a stabilność napięcia wyjściowego 
w funkcji zmian napięcia wejściowe-
go nie jest gorsza niż ±0,2%. Regu-
lacja napięcia wyjściowego w pełnym 
zakresie obciążeń, tj. od 0...100% Imax 
nie jest gorsza niż ±0,5%. Maksy-
malne napięcie tętnień (w paśmie do 
20 MHz) na wyjściu przetwornic nie 
przekracza 100 mVpp. Wartość napię-
cia wyjściowego można zmieniać za 
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek S.r.o. Sp. z o.o.,

tel. 022 866 41 40,
e-mail: amtek@amtek.pl, www.amtek.pl

pomocą zewnętrznego rezystora lub 

Rys. 1. Krzywe ilustrujące dopuszczalną 
maksymalną moc obciążającą przetworni-
cę TEN60–4811 w zależności od temperatury 
otoczenia

potencjometru w zakresie ±10% war-
tości nominalnej, dzięki czemu użyt-
kownik może samodzielnie skompen-
sować potencjalny spadek napięcia 
powstający na kablach doprowadza-
jących zasilanie do systemu. Można 
tego dokonać również w bardziej efek-
tywny sposób, doprowadzając do ob-
ciążenia przewody wejść pomiarowych 
SENSE – przetwornica będzie stabili-
zować napięcie na samym obciążeniu. 
Na wartość napięcia wyjściowego ma 
także wpływ temperatura wewnątrz 
obudowy przetwornicy, przy czym za-
leżność ta jest określona przez współ-
czynnik 0,02%/oC.

Obwody wyjściowe prezentowanych 
przetwornic są zabezpieczone przed 

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów dostępnych wersji przetwornic 
TEN60

Oznaczenie
Napięcie 

wejściowe
[V]

Maksymalny 
prąd wyjściowy

[A]

Napięcie 
wyjściowe

[V]

Sprawność
[%]

Maksymalna 
pojemność 
obciążenia

[mF]
TEN60–2410

18…36

14 3,3 89 36000
TEN60–2411 12 5 91 20400
TEN60–2412 5 12 90 3550
TEN60–2413 4 15 90 2300
TEN60–4810

36…75

14 3,3 89 36000
TEN60–4811 12 5 91 20400
TEN60–4812 5 12 90 3550
TEN60–4813 4 15 90 2300

Rys. 2. Zależność pomiędzy maksymalną mocą oddawa-
ną do obciążenia i maksymalna temperaturą obciążenia 
w zależności od zastosowanego sposobu chłodzenia

przetężeniem. Zabezpieczenie 
nadprądowe włącza się przy 
natężeniu prądu wyjściowe-
go dochodzącego do 1,5*Imax. 
Wyjście przetwornicy zabezpie-
czono również przed możliwo-
ścią znacznego przekroczenia 
(w wyniku awarii) nominalnej 
wartości napięcia wyjściowego 
– wykrycie takiej sytuacji przez 
moduł zabezpieczający powo-
duje natychmiastowe zwarcie 
zacisków wyjściowych. 

Dzięki dwustanowemu 
wejściu zdalnego sterowania, 

można wygodnie ste-
rować załączaniem 
zasilania urządzeń. 
W przypadku korzy-
stania z tego wejścia 
warto pamiętać, że 
czas ustalenia się 
na  wy j śc iu  prze -
twornicy nominalnej 
wartości  napięcia 
wynosi do 20 ms.

Standardowo jak 
i  w przypadku in-
nych wyrobów firmy 
Traco Power, także 

przetwornice TEN60 spełniają nor-
my bezpieczeństwa (m.in. UL1950, 
EN/IEC60950 itp.) i kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) i to za-
równo na emisję zakłóceń (zgodność 
z normą EN55022 Class A wymaga 
jednak zastosowania zewnętrznych 
filtrów), jak i odporności na zakłó-
cenia zewnętrzne. Deklarowany czas 
bezawaryjnej pracy MTBF (określony 
wg MIL–STD–217F) wynosi 109600 
godzin w temperaturze otoczenia 
+25oC.
Andrzej Gawryluk


