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Przedstawione w artykule prze-
twornice z serii TOM są oferowane 
w dwóch wersjach, o mocy wyjścio-
wej 12 lub 25 W. Są one przystosowa-
ne do zasilania napięciem zmiennym 
o wartości 85...264 V, przy czym za-
lecany zakres częstotliwości wynosi 
47...63 Hz. Zasilacze są dostarczane z 
napięciami wyjściowymi ustalonymi 
przez producenta, przy czym dostęp-
ne wartości (tab. 1) zaspokajają typo-
we zapotrzebowania większości kon-
struktorów. Producent zapewnia do-

Nowe zasilacze impulsowe 
firmy Traco Power
Konstruktorzy urządzeń elektronicznych 
coraz chętniej sięgają w swoich 
opracowaniach po zasilacze impulsowe, 
które zapewniają znacznie wyższą niż 
klasyczne transformatory 
sprawność przetwarzania 
energii, są od nich lżejsze i w 
wielu przypadkach prostsze w 
montażu. Nowe sieciowe zasilacze impulsowe 
z oferty szwajcarskiej firmy Traco Power 
przedstawiamy w artykule.

kładność ustawienia 
napięcia wyjściowego 
nie gorszą niż +/-5%, a 
jego zmianę w zależności 
od zmian napięcia wejściowe-
go nie większą niż 20 mV. Na-
pięcie wyjściowe przetwor-
nic o mocy 12 W przy zmia-
nie obciążenia od 0 do 100% 
może się zmienić o maksimum 
50 mV, a w przypadku przetwornic 
o mocy 25 W zmiana ta nie przekra-
cza 100 mV. Zastosowane w przetwor-
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o., tel. 

(22) 866 41 40, http://www.amtek.pl, e-mail: 
amtek@amtek.pl

Nowe zasilacze impulsowe 
firmy Traco Power

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów przetwornic TOM12/25
Typ Napięcie wyjściowe [V] Maksymalny prąd obciążenia [mA] Wymiary [mm]

TOM12103 3,3 2400 65x32x23

TOM12105 5 2000 65x32x23

TOM12112 12 1000 65x32x23

TOM12115 15 800 65x32x23

TOM12124 24 500 65x32x23

TOM12212 ±12 ±500 65x32x23

TOM12215 ±15 ±420 65x32x23

TOM25103 3,3 6000 85x41x29,5

TOM25105 5 5000 85x41x29,5

TOM25112 12 2100 85x41x29,5

TOM25115 15 1700 85x41x29,5

TOM25124 24 1100 85x41x29,5

pięcia wyjściowego nie przekracza 
150 mV (w przetwornicach 12 W) lub 
200 mV (w przetwornicach 25 W). 
Stabilizację napięcia wyjściowego 
uzyskano metodą PWM, a dzięki wy-
sokiej częstotliwości kluczowania 
stopnia wyjściowego (100 kHz) moż-
na było ograniczyć wymiary wbudo-
wanych filtrów przeciwzakłócenio-
wych. Wszystkie modele z prezento-
wanej rodziny spełniają wymagania 
normy EMC - EN55022 class B, a tak-
że wymagania norm bezpieczeństwa 
(IEC60950, UL/cUL1950).

Obwody wyjściowe przetwornic 

TOM są zabezpieczone przed przetę-
żeniem, przy czym ogranicznik prą-
dowy rozpoczyna działanie po prze-
kroczeniu 105% nominalnej wartości 
prądu wyjściowego i automatycznie 
się wyłącza po ustaniu zwarcia. Roz-
wiązania techniczne zastosowane w 
zabezpieczeniach wyjściowych po-
zwalają na zasilanie obciążeń o cha-
rakterze pojemnościowym przy czym 
maksymalna dopuszczalna pojem-
ność obciążająca nie powinna prze-
kraczać wartości 10 mF.

Prezentowane w artykule przetwor-
nice TOM charakteryzują się sprawno-

ścią energetyczną wynoszącą od 70% 
(wersje 3,3 V) aż do 80% (wersje o na-
pięciach wyjściowych powyżej 5 V). 
Dopuszczalny zakres temperatur pra-
cy wynosi -10...+70oC, w którym na-
pięcie wyjściowe może się zmieniać, 
ale nie więcej niż o 0,02%/K.

Gotowość do pracy po dołącze-
niu napięcia zasilającego przetwor-
nica osiąga w czasie nie dłuższym 
niż 300 ms. W niektórych aplikacjach 
duże znaczenie może mieć fakt, że na-
pięcie wyjściowe jest podtrzymywane 
przez co najmniej 10 ms (do 100 ms) 
od chwili zaniku napięcia zasilające-
go, co może ułatwić „łagodne” i prze-
widywalne (w trybie awaryjnym) za-
kończenie pracy urządzenia.

Producent, podobnie jak w przy-
padku innych oferowanych przez sie-
bie wyrobów, daje 3-letnią gwarancję 
na wszystkie urządzenia z serii TOM, 
a przeciętny czas bezawaryjnej pracy 
MTBF wynosi 2800000 godzin, czyli 
ok. 319 lat...
Andrzej Gawryluk


