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Najnowsze opracowanie firmy Tra-
co Power – rodzina przetwornic ozna-
czonych symbolem THD15 – to zinte-
growane konwertery DC/DC o mocy 
15 W i maksymalnej sprawności ener-
getycznej 84…87% (w zależności od 
modelu). Zestawienie najważniej-
szych parametrów oferowanych wer-
sji znajduje się w tab. 1.

Najbardziej podkreślaną przez pro-
ducenta cechą przetwornic THD15 są 

O połowę mniejsze
Nowe przetwornice 15 W 
firmy Traco Power
Łatwą do zaobserwowania rynkową taktyką szwajcarskiej firmy 
Traco Power jest nieustanne poszerzanie oferty handlowej. 
„Poszerzanie” dąży w dobrym kierunku – do sprzedaży trafiły 
pierwsze modele wykonane w technologii bezołowiowej, do tego 
zajmujące na płytce drukowanej o połowę mniej miejsca niż 
dotychczasowe rozwiązania przemysłowe. 

ich niewielkie wymiary, wynoszą one 
bowiem 25,4 x 25,4 (29,7 z podwój-
nym wyjściem) x 10 mm. Łatwo za-
uważyć, że zajmowana przez obudo-
wę powierzchnia jest o połowę mniej-
sza niż w ma to miejsce w przypadku 
standardowych przetwornic o podob-
nej mocy, a jednym z czynników umoż-
liwiających miniaturyzację wymiarów 
jest relatywnie wysoka częstotliwość 
taktowania przetwornicy, która wynosi 
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Stabilizację na-
pięcia wyjściowego 
uzyskano dzięki zasto-
sowaniu modulacji sygnału wyjścio-
wego PWM.

Miniaturowe wymiary nie spowo-
dowały uszczerbku w parametrach 
przetwornic: dopuszczalna dynami-
ka napięć wejściowych wynosi 2:1, 
napięcie przebicia izolacji pomiędzy 
obwodem wejściowym i wyjściowym 
wynosi 1500 VDC, zakres dopuszczal-
nych temperatur pracy wynosi –25…
+71oC, a szacowany czas niezawodnej 
pracy (MTBF) wynosi 190000 godzin.Rys. 1.
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Jednym z elementów wpływają-
cych na poprawę niezawodności prze-
twornic są zabezpieczenia ich obwo-
dów wejściowych przed przepięcia-
mi oraz przed startem przetworni-
cy przy zbyt niskim napięciu zasila-
nia. Od strony wyjściowej bezpieczeń-
stwa przetwornicy pilnuje bezpiecz-
nik przeciwzwarciowy, który włącza 
się po przekroczeniu 105% maksymal-
nej wartości prądu wyjściowego.

Napięcie wyjściowe przetwornic 
THD15 jest ustawiane fabrycznie z do-

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów przetwornic z rodziny THD15

Typ Napięcie wejściowe
[VDC]

Napięcie wyjściowe
[VDC]

Maksymalny prąd 
wyjściowy

[A]

Sprawność
[%]

THD15–2410

18…36

3,3 3,5 84
THD15–2411 5 3 85
THD15–2412 12 1,25 86
THD15–2413 15 1 86
THD15–2422 ±12 ±0,6 85
THD15–2423 ±15 ±0,5 85
THD15–4810

36…75

3,3 3,5 84
THD15–4811 5 3 86
THD15–4812 12 1,25 87
THD15–4813 15 1 87
THD15–4822 ±12 ±0,6 85
THD15–4823 ±15 ±0,5 85

kładnością nie gorszą niż ±1%, a zmiany 
jego wartości w funkcji zmian prądu wyj-
ściowego nie przekraczają ±0,5% (w przy-
padku przetwornic z pojedynczym wyj-
ściem) lub ±2% (w przypadku przetwor-
nic z wyjściem symetrycznym). Zmian 
napięcia wyjściowego nie większych niż 
±0,5% można się spodziewać także przy 
zmianach wartości napięcia wejściowe-
go w całym dopuszczalnym zakresie war-
tości. Kolejnym czynnikiem, który wpły-
wa na wartość napięcia wyjściowego jest 
temperatura – temperaturowy współczyn-

nik zmian wynosi ±0,02%/K.
Producent deklaruje, że napięcie tęt-

nień i szumów (w paśmie do 20 MHz) 
nie przekracza 80 mVpp, przy czym osią-
gnięcie takiej wartości wymaga zastoso-
wania zewnętrznych kondensatorów fil-
trujących, zgodnie ze schematem poka-
zanym na rys. 1. Zastosowane konden-
satory elektrolityczne muszą charaktery-
zować się niską wartością współczynnika 
ESR. Maksymalna pojemność kondensa-
torów obciążających wyjście przetworni-
cy nie powinna przekraczać 1,2 mF.

Wszystkie modele przetwornic z ro-
dziny THD15 wyposażono w wejście 
zdalnego sterowania, za pomocą którego 
można włączać i wyłączać napięcie wyj-
ściowe. Czas ustalenia nominalnej war-
tości napięcia wyjściowego wynosi mak-
symalnie 30 ms. Standardowo wszystkie 
modele przetwornic THD15 spełniają wy-
magania normy EMC EN55022 oraz norm 
bezpieczeństwa – UL/EN/IEC60950.
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


