
Elektronika Praktyczna 11/200662

P O D Z E S P O Ł Y

W ramach rodziny DSP są ofero-
wane zasilacze sieciowe przystosowa-
ne do zasilania napięciem o wartości 
90…264 VAC lub 120…370 VDC, 
o mocy wyjściowej 10, 30, 60 lub 
100 W. Napięcia wyjściowe mają 
wartości (typowo): 5, 12, 15 lub 
24 VDC, a deklarowana przez produ-
centa sprawność energetyczna mieści 
się w przedziale 74…86% (tab. 1). 
Zastosowane rozwiązania układowe 
zapewniają podtrzymanie prawidło-
wej wartości napięcia na wyjściu 
przetwornicy przez 10 ms (wersje 
o napięciu wyjściowym 5 i 12 V) 
lub 16 ms (wersje 15 i 24 V). Pra-
widłowa wartość napięcia wyjściowe-
go jest sygnalizowana przez zieloną 

DSP, czyli…
…zasilacze dla każdego

Czytelnicy „DSP” z pewnością 
skojarzyli z Digital Signal 

Processing, ale tym razem 
jest to nazwa nowej rodziny 

uniwersalnych zasilaczy 
sieciowych, wprowadzonych 

niedawno do produkcji 
przez firmę Lambda. Ich

najważniejsze cechy i możliwości 
przedstawiamy w artykule.

diodę LED ulokowaną na wierzchu 
(przodzie) obudowy, a jej obniżenie 
– za pomocą czerwonej diody LED.

Zasilacze z serii DSP zapewnia-
ją galwaniczną separację wyjścia 
od wejścia, a zastosowana izolacja 
zapewnia ochronę do 3 kV przez 
co najmniej 1 minutę. Rezystancja 
izolacji ma wartość nie mniejszą 
100 MV.

Wartość napięcia wyjściowego 
może się wahać o ±1% wartości 
nominalnej w przypadku maksymal-
nego zakresu zmian napięcia wej-
ściowego. W podobny sposób mogą 
wpływać zmiany obciążenia w peł-
nym, dopuszczalnym zakresie. War-
tość napięcia wyjściowego zależy 

także od temperatury wewnątrz za-
silacza, a współczynnik wpływu ma 
wartość ±0,02%/oC w pełnym zakre-
sie dopuszczalnych temperatur oto-
czenia: –25…+71oC. W przypadku 
stosowania zasilaczy w skrajnie wy-
sokich temperaturach (głównie w za-
kresie +61…+71oC) a producent 
zaleca liniowe ograniczenie maksy-
malnej mocy obciążenia o 2,5%/oC, 
co minimalizuje ryzyko powstania 
przeciążenia termicznego.

Wszystkie wersje zasilaczy są 
dostarczane w obudowach przysto-
sowanych do montażu na szynach 
DIN, przy czym – w zależności od 
mocy wyjściowej – różnią się one 
szerokościami (odpowiednio: 18, 53, 
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71 i 89,9 mm). Obudowy wyposa-
żono w otwory wentylacyjne, które 
zapewniają konwekcyjne, niewymu-
szane chłodzenie elektroniki, dzięki 
czemu zasilacze podczas pracy nie 
hałasują. 

Ryzyko uszkodzenia zasilaczy pod-
czas pracy minimalizują wbudowane 
zabezpieczenia: nadprądowe (uaktyw-
niane po przekroczeniu 110…160% 
wartości nominalnej prądu wyjścio-
wego) oraz antyprzepięciowe. Między 
innymi dzięki nim producent może 
udzielać pełnej, 2–letniej gwarancji 
na wszystkie modele zasilaczy.

Prezentowane zasilacze wyposa-
żono w filtry wejściowe i wyjściowe,
dzięki czemu maksymalne napięcie 
tętnień na wyjściu nie przekracza 
50 mV w paśmie do 20 MHz, a zasi-
lacze spełniają stosowne normy EMC 
(zarówno związane z własnym pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym, 
jak i odpornością na zakłócenia ze-
wnętrzne). Nie wymaga specjalnego 
wyjaśniania, że zasilacze DSP speł-

Tab. 1. Podstawowe cechy i parametry zasilaczy z serii DSP

Typ
Napięcie 

wyjściowe
[VDC]

Maksymalny prąd 
wyjściowy

[A]

Moc wyjściowa
[W]

Sprawność
[%]

DSP10–5 5 1,5 7,5 74
DSP30–5 5 3 15 74
DSP60–5 5 7 35 80

DSP10–12 12 0,83 10 78
DSP30–12 12 2,1 25,2 82
DSP60–12 12 4,5 54 84

DSP100–12 12 6 72 82
DSP10–15 15 0,67 10,1 78
DSP30–15 15 2 30 83
DSP60–15 15 4 60 85

DSP100–15 15 5 75 85
DSP10–24 24 0,42 10,1 80
DSP30–24 24 1,3 31,2 83
DSP60–24 24 2,5 60 86

DSP100–24 24 4,2 100,8 85
DSP100–24/C2 24 3,8 91,2 89

niają także wszelkie normy bezpie-
czeństwa przewidziane dla urządzeń 
tego typu.
Andrzej Gawryluk


