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ich uszkodzeniu podczas powtarzalnych prze-
pięć o amplitudzie do 50 V (lub 100 V w przy-
padku modeli 48xx) trwających nie dłużej niż 
100 ms. Prezentowane przetwornice wypo-
sażono także w zabezpieczenie antyzwarcio-
we, które zapobiega uszkodzeniom obwodów 
wyjściowych przetwornic w przypadku dłu-
go- i krótkotrwałych zwarć. Włączenie ogra-
nicznika prądowego następuje po przekrocze-
niu nominalnej wartości natężenia prądu wyj-
ściowego o 10…40%, co nie utrudnia popraw-
nej pracy przetwornicy z obciążeniami o cha-
rakterze pojemnościowym (do 680 mF – mo-
dele o napięciach wyjściowych 12 i 15 V lub 
do 6800 mF – pozostałe modele). Charaktery-
styka pracy zabezpieczenia przeciwzwarcio-
wego i parametry zastosowanych elementów 
gwarantują poprawność działania przetwor-
nic w pełnym dopuszczalnym zakresie tem-
peratur pracy, czyli -40..+75oC. Zmiany war-
tości napięcia wyjściowego w funkcji zmian 
temperatury nie przekraczają ±0,02%/oC, a 
gwarantowana przez producenta dokładność 
nominalnej wartości napięcia wynosi ±1%. 
Przewidziano możliwość zmiany jego warto-

30 W w 12 cm3
Współczesne przetwornice DC/DC
charakteryzuje duża i ciągle 
rosnąca gęstość przetwarzanej 
mocy w jednostce objętości. 
Takiemu trendowi sprzyja między 
innymi ich rosnąca sprawność 
energetyczna i coraz wyższe 
częstotliwości kluczowania, co 
znajduje odbicie w niewielkich 
wymiarach elementów 
indukcyjnych.
W artykule przedstawiamy 
nową rodzinę przetwornic firmy 
Traco Power –TEL30 – o mocy 
wyjściowej wynoszącej 30 W. Cały 
zasilacz mieści się w 12 cm3…

ści o maksimum ±10% za pomocą zewnętrz-
nego dzielnika napięcia. Stabilność napięcia 
wyjściowego w funkcji zmian obciążenia (w 
zakresie 10…100%) nie jest gorsza niż ±1%, 
a w funkcji zmian napięcia wejściowego (po-
między skrajnymi wartościami) ±0,3%. Am-
plituda tętnień i sygnałów szumowych (w pa-
śmie do 20 MHz, bez dodatkowych filtrów) 
na wyjściu przetwornic TEL30 nie przekra-
cza 100 mVpp.

Przetwornice z rodziny TEL30 są wyposa-
żane w wejścia zdalnego sterowania, za pomo-

W skład rodziny TEL30 wchodzi 10 typów 
przetwornic DC/DC przystosowanych do zasi-
lania napięciami z przedziałów: 18…36 VDC 
lub 36…75 VDC (tab. 1). Dopuszczalna dyna-
mika zmian napięcia wejściowego (2:1) jest ty-
powa dla współczesnych przetwornic DC/DC,
podobnie do wysokiej sprawności, która do-
chodzi do 88%. W każdej podgrupie jest do-
stępne pięć wariantów przetwornic o napię-
ciach wyjściowych: 1,5/3,3/5/12 lub 15 VDC. 
Obwód wyjściowy jest galwanicznie separo-
wany od wejściowego, a gwarantowane na-
pięcie przebicia izolacji wynosi 1500 VDC. 
Pojemność izolacji nie przekracza 1,2 nF, co 
w zakresie częstotliwości pracy stopni mocy 
przetwornicy nie jest wartością istotną.

Obwody wejściowe wyposażono w zabez-
pieczenie antyprzepięciowe, które zapobiega 

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych para-
metrów przetwornic z rodziny TEL30

Typ
Napięcie 
zasilania 
[VDC]

Napięciowe 
wyjściowe 

[VDC]

Maksymalny 
prąd wyjścio-

wy
TEL30-2409 2,5 6000 mA
TEL30-2410 3,3 6000 mA
TEL30-2411 5 5000 mA
TEL30-2412 12 2500 mA
TEL30-2413 15 2000 mA
TEL30-4809 2,5 6000 mA
TEL30-4810 3,3 6000 mA
TEL30-4811 5 5000 mA
TEL30-4812 12 2500 mA
TEL30-4813 15 2000 mA
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cą którego można włączać i wyłączać napięcie 
na ich wyjściu. W trybie stand-by pobór prądu 

przez przetwornicę nie przekracza 5 mA.
Statystycznie szacowana, wysoka nie-

zawodność przetwornic (czas MTBF wyno-
si 600000 godzin w temperaturze otoczenia 
25oC) spowodowała, że producent udziela na 
swoje wyroby 3-letniej gwarancji. Trwałość 
urządzeń zwiększa metalowa obudowa (ekra-

nowanie z 6 stron), która nieco zwiększa ciężar 
przetwornicy (w stosunku do wersji montowa-
nych w obudowach z tworzywa) do 32 gram.

Prezentowane urządzenia spełniają normy 
bezpieczeństwa (UL1950, EN/IEC60950), do-
tyczy to także materiału obudowy (UL94V-0).
Andrzej Gawryluk

Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o., tel. 

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


