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30 Watów na powierzchni 40 x 50 mm

Przetwornice TEN30WI
firmy Traco Power
Przetwornice impulsowe s³yn¹ z wysokiej

sprawnoœci, niewielkich wymiarów, niewielkiej

masy, braku radiatorów...

Tymi wszystkimi przymiotami charakteryzuj¹ siê

przetwornice TEN30WI, których krótk¹

charakterystykê przedstawiamy w artykule.

Firma Traco Power wprowadzi³a do produkcji now¹ rodzinê
przetwornic o mocy 30 W, które s¹ zamykane w obudowach
o wymiarach 30 x 40 mm i wysokoœci 10 mm. Przeciêtny ciê¿ar
przetwornicy w metalowej, ekranuj¹cej obudowie nie przekra-
cza 48 gram.

Uk³ad steruj¹cy przetwornicy pracuje z czêstotliwoœci¹
300 kHz, a napiêcie wyjœciowe jest stabilizowane metod¹ PWM.
Uzyskano wysok¹ stabilnoœæ napiêcia wyjœciowego - jego war-
toœæ przy zmianie napiêcia wejœciowego w dopuszczalnym za-
kresie lub przy zmianie obci¹¿enia (w zakresie 10...100%) mo¿e
zmieniæ siê maksymalnie o ±0,5%. Tak¿e stabilnoœæ temperatu-
rowa napiêcia wyjœciowego jest dobra - maksymalny
wspó³czynnik zmian nie przekracza wartoœci ±0,02%/oC. Pro-
ducent zapewnia w dostêpnej dokumentacji, ¿e skalibrowane
fabrycznie napiêcie wyjœciowe nie odbiega od wartoœci nomi-
nalnej o wiêcej ni¿ ±1%. Bior¹c pod uwagê ten krótki przegl¹d
parametrów „wyjœciowych” przetwornic TEN30WI, mo¿na
stwierdziæ, ¿e zastosowane w nich rozwi¹zania zapewniaj¹ bar-
dzo dogodne warunki pracy zasilanym urz¹dzeniom. W przy-
padkach, kiedy jest niezbêdne precyzyjne ustawienie wartoœci
napiêcia wyjœciowego, z pomoc¹ przychodzi dodatkowe wej-

œcie Trim, za pomoc¹ którego mo¿na zmieniæ wartoœæ napiêcia
o ±10% w stosunku do wartoœci nominalnej (zgodnie z tab. 1).

Ca³kowite napiêcie têtnieñ na wyjœciu przetwornicy w paœmie
do 20 MHz nie jest wiêksze ni¿ 75 mVpp. Dziêki wbudowanym
filtrom, przetwornice TEN30WI spe³niaj¹ rygorystyczne normy
kompatybilnoœci elektromagnetycznej (EMC) i to zarówno od
strony wejœciowej jak i wyjœciowej.
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Tab. 1. Zestawienie parametrów dostępnych wersji
przetwornic z rodziny TEN30WI
Typ Napiêcie Napiêcie Pr¹d

wejœciowe wyjœciowe wyjœciowy

TEN30-2408WI 10...40 VDC 1,8 VDC 8000 mA
TEN30-2409WI 10...40 VDC 2,5 VDC 8000 mA
TEN30-2410WI 10...40 VDC 3,3 VDC 6000 mA
TEN30-2411WI 10...40 VDC 5 VDC 6000 mA
TEN30-2412WI 10...40 VDC 12 VDC 2500 mA
TEN30-2413WI 10...40 VDC 15 VDC 2000 mA
TEN30-4808WI 18...75 VDC 1,8 VDC 8000 mA
TEN30-4809WI 18...75 VDC 2,5 VDC 8000 mA
TEN30-4810WI 18...75 VDC 3,3 VDC 6000 mA
TEN30-4811WI 18...75 VDC 5 VDC 6000 mA
TEN30-4812WI 18...75 VDC 12 VDC 2500 mA
TEN30-4813WI 18...75 VDC 15 VDC 2000 mA
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Interesuj¹c¹ w³aœciwoœci¹ prezentowa-
nej rodziny jest mo¿liwoœæ zasilania prze-
twornic napiêciem o dopuszczalnej du¿ej
dynamice zmian - wynosi ona 4:1. Dostêp-
ne s¹ dwie podrodziny przetwornic, ró¿-
ni¹ce siê zalecanym zakresem napiêæ wej-
œciowych: 10...40 V lub 18...75 V (tab. 1).

Podobnie do innych przetwornic firmy
Traco Power, tak¿e nale¿¹ce do rodziny
TEN30WI wyposa¿ono w zabezpieczenia
przeciwzwarciowe o charakterystyce „pod-
ciêtej” (zapewniaj¹cej minimalizacjê mocy
traconej w czasie zwarcia), w³¹czaj¹ce siê
przy pr¹dzie wyjœciowym o natê¿eniu wyno-
sz¹cym 150% wartoœci nominalnej. Po w³¹-
czeniu napiêcia zasilaj¹cego napiêcie
wyjœciowe p³ynnie narasta do wartoœci no-
minalnej w czasie 10 ms. Takie rozwi¹zanie
zapewnia prawid³owy start uk³adów cyfro-
wych i nie grozi uszkodzeniami wywo³anymi
udarowym w³¹czeniem zasilania.

Zarówno budowa przetwornic TEN30WI,
jak i zastosowane zabezpieczenia powodu-
j¹, ¿e producent nie obawia siê udzielania
3-letniej gwarancji, a czas bezawaryjnej
pracy MTBF wynosi 1315000 godzin
(ponad 150 lat!).
Andrzej Gawryluk, EP

Dystrybutorem firmy TracoPower jest
Amtek spol. s r.o., tel. (22) 866 41 40,
amtek@amtek.pl, www.amtek.pl.
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