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Niskomocowe przetwornice 
DC/DC

Nowa rodzina przetwornic, ozna-
czona przez producenta symbolem 
TMR3, doskonale nadaje się do sto-
sowania we wszelkiego typu apli-
kacjach, w których jest konieczne 
rozdzielenie galwaniczne obwodów 
zasilania współpracujących ze sobą 
podzespołów. Przykładem takiej 
aplikacji może być przetwornik A/C 
o dużej rozdzielczości współpracują-
cy z szybkimi układami cyfrowymi, 
które podczas pracy (w większości 
przypadków) emitują szerokopasmo-
we zakłócenia elektromagnetyczne 
o dużych poziomach. Znaczną część 
tych zakłóceń można wyeliminować 
poprzez galwaniczne odseparowanie 
obwodów zasilania. Wszystkie prze-
twornice z serii TMR3 (tab. 1) taką 
separację zapewniają, przy czym na-

Po długiej serii zasilaczy 
i przetwornic o mocach 

kilkunastu…kilkudziesięciu 
Watów, firma Traco Power
wprowadziła do sprzedaży 

nową rodzinę miniaturowych 
przetwornic o mocy 3 W. 

Ich najważniejsze parametry 
przedstawiamy w artykule.

pięcie przebicia izolacji wynosi aż 
1000 VDC. Dzięki szerokiemu zakre-
sowi dopuszczalnych zmian napię-
cia wejściowego (2:1), przetwornice 
TMR3 można stosować także w roli 
stabilizatorów napięcia zasilającego, 
bowiem zmiana wartości napięcia 
wyjściowego w funkcji zmian na-
pięcia wejściowego nie przekracza 
(w najgorszym przypadku) ±0,2%. 
Z równie dużą skutecznością na-
pięcie wyjściowe jest stabilizowane 
w funkcji zmian prądu obciążające-
go – zakres zmian nie przekracza 
±0,5% (w modelach z pojedynczym 

wyjściem) lub ±1% (w modelach 
z podwójnym wyjściem).

Ze względu na impulsowy cha-
rakter przetwarzania energii, napię-
cie wyjściowe jest nieco zaszumione. 
Wartość napięcia tętnień (w paśmie 
do 20 MHz) nie przekracza 75 mVpp 
w przypadku rezygnacji z zewnętrzne-
go filtru (nie jest on konieczny do
prawidłowego działania przetworni-
cy). Zastosowanie impulsowego kon-
wertera DC/DC zapewnia sprawność 
przetwarzania energii dochodzącą do 
80%. Obwody wyjściowe konwertera 
zabezpieczono (elektronicznie) przed 
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zwarciem, a zastosowany system za-
bezpieczający automatycznie odblo-
kowuje przetwornicę po usunięciu 
zwarcia.

Przetwornice TMR3 wyposażono 
w cyfrowe wejścia zdalnego stero-
wania, za pomocą którego można 
je elektronicznie wyłączać.

Producent we wstępnej nocie ka-
talogowej deklaruje zakres dopusz-
czalnych temperatur pracy wynoszą-
cy –40…+75oC, co interesujące bez 
konieczności zmniejszania prądu 
obciążenia przy wyższych tempera-
turach i bez konieczności stosowa-
nia wspomaganego chłodzenia.

Prze tworn ice  z  s e r i i  TMR3 
s ą  d o s t a r c z a n e  w  p l a s t i k o -
wych obudowach o wymiarach 
21,8x11,1x9,2 mm, co przy maksy-
malnej mocy wyjściowej wynoszącej 
3 W stawia je wysoko w hierarchii 
gęstości konwertowanej mocy.
Tomasz Jastrun

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów przetwornic z rodziny TMR3
Typ Napięcie wejściowe

[V]
Napięcie wyjściowe

[V]
Prąd wyjściowy

[mA]
TMR3–0510

4,5…9

3,3 700
TMR3–0511 5 600
TMR3–0512 12 250
TMR3–0513 15 200
TMR3–0521 ±5 ±200
TMR3–0522 ±12 ±125
TMR3–0523 ±15 ±100
TMR3–1210

9…18

3,3 700
TMR3–1211 5 600
TMR3–1212 12 250
TMR3–1213 15 200
TMR3–1221 ±5 ±200
TMR3–1222 ±12 ±125
TMR3–1223 ±15 ±100
TMR3–2410

18…36

3,3 700
TMR3–2411 5 600
TMR3–2412 12 250
TMR3–2413 15 200
TMR3–2421 ±5 ±200
TMR3–2422 ±12 ±125
TMR3–2423 ±15 ±100
TMR3–4810

36…75

3,3 700
TMR3–4811 5 600
TMR3–4812 12 250
TMR3–4813 15 200
TMR3–4821 ±5 ±200
TMR3–4822 ±12 ±125
TMR3–4823 ±15 ±100


