
P O D Z E S P O Ł Y

Elektronika Praktyczna 10/200558

Przetwornice TEN5WI charakte-
ryzują się mocą wyjściową 5 lub 
6 W (w zależności od modelu) i 
– co jest istotną nowością – do-
puszczalną dynamiką zmian napię-
cia wejściowego 4:1 (dotychczas 
typowa dynamika nie przekraczała 
2:1). Zestawienie dostępnych modeli 
z tej rodziny i ich najważniejszych 
parametrów znajduje się w tab. 1. 
Wszystkie przetwornice z prezento-
wanej rodziny mają separowane gal-
wanicznie obwody: wejściowy i wyj-
ściowy, a napięcie przebicia izolacji 
wynosi 1500 VDC. 

W metalowej obudowie o wymia-
rach 20x32x 10 mm (nieco większa 
DIP24) producent umieścił komplet-

Z dużą dynamiką
Nowa rodzina przetwornic 
DC/DC firmy TracoPower
Na rynku przetwornic DC/DC panuje, wydawałoby się, 
nasycenie wywołane bardzo rozbudowanymi ofertami 
producentów. Jak się jednak okazuje, są nadal nisze, 
których wypełnienia domagają się inżynierowie 
korzystający z tych doskonałych źródeł zasilania. 
Jeden z w pełni bezołowiowych (RoHS) „wypełniaczy”, 
następcę rodzin TEN4 i TEN6 przedstawiamy 
w artykule.

ny konwerter oraz wejściowy filtr 
EMI, który zapewnia zgodność pa-
rametrów EMC przetwornicy z zale-
ceniami EN55022 (class A) bez ko-
nieczności stosowania jakichkolwiek 
zewnętrznych elementów filtrujących. 
Ponadto, przetwornice są zabez-
pieczone przed zbyt niskim i zbyt 
wysokim napięciem wejściowym, 
odwróceniem polaryzacji napięcia 
wejściowego i zwarciem na wyjściu. 
Z konieczności gęste upakowanie 
elementów wewnątrz obudowy nie 
spowodowało ograniczenia zakresu 
dopuszczalnych temperatur pracy 
– wynosi on od –40 do +85oC.

Napięcia na wyjściach przetwornic 
są stabilizowane. Producent deklaruje 

dokładność ustawienia wartości na-
pięcia na ±2%, także maksymalna 
zmiana wartości wywołana zmianą 
obciążenia (10/100%) nie przekra-
cza ±2%. Zmiana wartości napięcia 
wyjściowego w funkcji zmian napię-
cia wejściowego (w zakresie warto-
ści dopuszczalnych) nie przekracza 
±0,3%. Współczynnik zależności na-
pięcia wyjściowego od temperatury 
nie przekracza ±0,02%/K. Równie 
dobrze prezentowane przetwornice 
wypadają pod kątem jakości napię-
cia wytwarzanego na wyjściu. Mak-
symalna amplituda tętnień (w paśmie 
do 20 MHz) nie przekracza 75 mVpp, 
a działanie ogranicznika prądu jest 
odczuwalne dopiero po przekrocze-
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niu maksymalnego natężenia prądu 
wyjściowego o 10%.

Tak dobre wartości podanych 
parametrów są trudne do uzyskania 
nawet w typowych stabilizatorach 
liniowych, tym większe słowa uzna-
nia należą się konstruktorom firmy
TracoPower. Połączenie przedstawio-
nych cech z wysoką sprawnością 
energetyczną (dochodzącą do 84%) 

nie jest zadaniem – przy obecnym 
stanie techniki – banalną. Do tego 
dochodzi – klasyczna dla wyrobów 
TracoPower – 3-letnia gwarancja.
Andrzej Gawryluk

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów przetwornic z rodziny TEN5WI

Typ
Zakres napięcia 

wejściowego
[V]

Napięcia 
wyjściowe

[V]

Maksymalny prąd 
wyjściowy

[mA]

Sprawność
[%]

TEN5–2410WI

9…36

3,3 1200 76
TEN5–2411WI 5 1000 79
TEN5–2412WI 12 500 84
TEN5–2413WI 15 400 83
TEN5–2421WI ±5 ±500 79
TEN5–2422WI ±12 ±250 84
TEN5–2423WI ±15 ±200 83
TEN5–4810WI

18…75

3,3 1200 76
TEN5–4811WI 5 1000 79
TEN5–4812WI 12 500 84
TEN5–4813WI 15 400 83
TEN5–4821WI ±5 ±500 79
TEN5–4822WI ±12 ±250 84
TEN5–4823WI ±15 ±200 83

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

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


