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Orientację aplikacyjną zasilaczy 
TMT, poza parametrami, wyraźnie 
wyznaczają dostępne warianty ich 
obudów:

– przystosowane do montażu na 
płytce drukowanej (z wyprowa-
dzeniami przystosowanymi do 
lutowania od spodu obudowy), 
wyglądem przypominająca nowo-
czesny transformator sieciowy,

– wyposażone w złącza zaciskowe 
zbliżone do ARK z możliwością 
zastosowania adaptera umożli-
wiającego mocowanie zasilacza 
na szynie DIN.
Niezależnie od wersji obudowy, 

zasilacze mają identyczne parame-
try elektryczne (tab. 1), wyposa-
żenie i wynikające z niego cechy 
użytkowe. W skład ich standardo-
wego wyposażenia wchodzi bez-
piecznik elektroniczny chroniący 

Zintegrowane sieciowe 
zasilacze impulsowe firmy 
Traco Power
Przetwornice z serii TMT to de facto zintegrowane zasilacze sieciowe 
o dużej sprawności energetycznej i mocy wyjściowej 15 lub 30 W. 
Charakteryzują się separacją galwaniczną wyjścia od wejścia, 
szczelną obudową, niewielkimi wymiarami oraz wygodnym montażem: 
idealny zasilacz do systemów sterowania i automatyki.
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obwody wyj-
ściowe: ter-
m i c z n e  z a -
bezpieczenie 
p r z e c i ą ż e -
niowe i elek-
troniczne zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe (próg zadziałania 
wynosi 105% nominalnego natęże-
nia prądu). Od strony wejścia (sie-
ci energetycznej) producent zale-
ca stosować zewnętrzny, topikowy 
bezpiecznik zwłoczny.

Obwód wyjściowy jest galwa-
nicznie odseparowany od wejścio-
wego, przy czym rezystancja izola-
cji jest nie mniejsza niż 100 MV 
przy napięciu testowym 500 VDC, 
a napięcie przebicia izolacji (test 
60–sekundowy) wynosi 4000 VAC.

Zasilacze są przystosowane do 
współpracy z obciążeniami o cha-

rakterze pojemnościowym (maksy-
malna pojemność obciążająca wy-
nosi 10 mF), które może wydłużyć 
czas ustalania prawidłowej warto-
ści napięcia wyjściowego do ok. 
200 ms od chwili włączenia za-
silania. Czas podtrzymania napię-
cia na wyjściu po zaniku napięcia 
wejściowego wynosi 130 ms (wer-
sja o mocy 15 W i napięciu zasi-
lania 230 VAC) lub 93 ms (wersja 
o mocy 30 W i napięciu zasilania 
230 VAC). Tak dobre wyniki pro-
ducent uzyskał dzięki zastosowaniu 
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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

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów przetwornic z serii TMT

Typ (złącza PCB) Typ (złącza śrubowe) Moc wyjściowa Napięcie wyjściowe/prąd 
obciążenia

TMT15105 TMT15105C

15 W

5 VDC/3 A
TMT15112 TMT15112C 12 VDC/1,25 A
TMT15115 TMT15115C 15 VDC/1 A
TMT15124 TMT15124C 24 VDC/ 625 mA
TMT15212 TMT15212C +/12 VDC/ ±625 mA
TMT15215 TMT15215C +/15 VDC/ ±500 mA
TMT30105 TMT30105C

30 W

5 VDC/6 A
TMT30112 TMT30112C 12 VDC/2,5 A
TMT30115 TMT30115C 15 VDC/2 A
TMT30124 TMT30124C 24 VDC/ 1,25 A
TMT30212 TMT30212C +/12 VDC/ ±1,25 A
TMT30215 TMT30215C +/15 VDC/ ±1 A

napięcia wyjściowego nie jest gor-
sza niż ±2% wartości nominalnej, 
a zastosowane rozwiązania układo-
we zapewniają ograniczenie zmian 
wartości napięcia wyjściowego 
o ±50 mV (±500 mV w przypadku 
modeli z dwoma wyjściami) przy 
zmianie prądu płynącego przez ob-
ciążenie od 0 do 100%, natomiast 
zmiany wartości napięcia wej-
ściowego w zakresie 85…264 VAC 
mogą zmienić wartość napięcia 
wyjściowego o ±20 mV.

Obwody wyjściowe prezento-
wanych przetwornic wyposażono 
w filtry ograniczające amplitudę sy-
gnałów zakłócających (w paśmie do 
20 MHz) do 150 mVpp.

Przetwornice TMT – podobnie 
do innych wyrobów firmy TracoPo-
wer – spełniają niezbędne normy 
EMC (także EN60601–1–2 wymaga-
ną dla podzespołów stosowanych 
w urządzeniach medycznych) oraz 
bezpieczeństwa (także medyczne), 
wykonano je oczywiście zgodnie 
z zaleceniami RoHS. 

Prezentowane urządzenia są 
atrakcyjną propozycją dla aplikacji 
przemysłowych, doskonale nada-
ją się także do pracy jako zinte-
growane zasilacze różnego rodzaju 
urządzeń elektronicznych. Dzię-
ki dostępnym wariantom montażu 
i mocowania, a także różnym na-
pięciom wyjściowym, można łatwo 
dobrać typ przetwornicy jeśli nie 
optymalny to przynajmniej dogod-
ny dla wymagań aplikacji.
Andrzej Gawryluk

konwersji AC/DC/DC i wbudowaniu 
w zasilacze wysokonapięciowe kon-
densatory o łącznej pojemności ok. 
1000 mF.

Dopuszczalny zakres tempera-
tur pracy mieści się w przedziale 
–25…+60oC, przy czym w zakre-
sie powyżej 50oC producent za-

leca zmniejszenie maksymalnej 
mocy obciążającej o 2,5%/K. Zmia-
na temperatury w niewielkim stop-
niu wpływa na wartość napięcia 
wyjściowego, współczynnik stabil-
ności temperaturowej ma bowiem 
wartość 0,02%/K. Niedokładność 
fabrycznego ustawienia wartości 


