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Specjalizacja w elektronice siêga
coraz dalej, st¹d wiêc nieustannie
powstaj¹ na rynku nisze, do których
do niedawna nale¿a³y zintegrowane
w postaci gotowych modu³ów zasila-
cze impulsowe. W ostatnich latach
sytuacja uleg³a radykalnej zmianie,
poniewa¿ konstruktorzy bardzo chêt-
nie siêgaj¹ po wyspecjalizowane pod-
zespo³y, a do takich z pewnoœci¹ nale-
¿y zakwalifikowaæ zintegrowane
przetwornice DC/DC.

W ofercie jednego z wiêkszych w
Europie producentów przetwornic
tego typu - firmy Traco Power - poja-
wi³y siê nowe przetwornice o mocy
15 W (rodzina TON15), które s¹ prze-
znaczone do zasilania urz¹dzeñ

wymagaj¹cych napiêæ o wartoœci
3,3/5/12 lub 15 VDC (tab. 1). Ich

sprawnoœæ energetyczna osi¹ga war-
toœci z przedzia³u 84...89%, co przy
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Przetwornice DC/DC s¹ obecnie standardowym
Ÿród³em zasilania urz¹dzeñ elektronicznych.

Ich wysoka sprawnoœæ energetyczna, niewielki
ciê¿ar i wymiary, a tak¿e zdolnoœæ do stabilnej

pracy przy zmieniaj¹cym siê napiêciu wejœciowym
powoduj¹, ¿e konstruktorzy coraz chêtniej siêgaj¹

po ró¿nego rodzaju przetwornice impulsowe.

Miniaturowe, SMD, 15W
przetwornice DC/DC

TON15-2410 18...36 3,3 3,5 84

TON15-2411 18...36 5 3 85

TON15-2412 18...36 12 1,25 87

TON15-2413 18...36 15 1 87

TON15-4810 36...75 3,3 3,5 86

TON15-4811 36...75 5 3 87

TON15-4812 36...75 12 1,25 89

TON15-4813 36...75 15 1 89

Tab. 1. Dostêpne wersje przetwornic TON15 i ich podstawowe parametry

Model Napiêcie Napiêcie Maksymalny Sprawnoœæ
zasilaj¹ce [V] wyjœciowe [V] pr¹d obci¹¿enia [A] [%]
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wymiarach zewnêtrznych 27,9 x 24,4
x 8,5 mm powoduje, ¿e mo¿na je bez
dodatkowych zabiegów stosowaæ w
urz¹dzeniach zamkniêtych w obudo-
wach o utrudnionym obiegu powie-
trza. 

Przetwornice TON15 charaktery-
zuj¹ siê 1,5-procentow¹ dok³adnoœci¹
ustalenia napiêcia wyjœciowego. Jego
wartoœæ mo¿e siê zmieniaæ w
funkcji zmian obci¹¿enia
(0...100%) o max. +/–0,2%,
podobnie w przypadku
zmian napiêcia wej-
œciowego. Wp³yw
temperatury na war-
toœæ napiêcia wyj-
œciowego nie przekra-
cza +/ 0,02%/K.

Obwody wyjœciowe przetwor-
nic TON15 s¹ odseparowane od
obwodów wejœciowych, z gwaranto-
wanym przez producenta napiêciem
przebicia izolacji wynosz¹cym 2250
VDC. Zarówno od strony wejœciowej,
jak i wyjœciowej, przetwornice s¹
wyposa¿one w filtry ograniczaj¹ce
poziom zak³óceñ emitowanych do
otoczenia. Filtry wyjœciowe powodu-

j¹, ¿e napiêcie têtnieñ i szumów (w
paœmie do 20 MHz) na wyjœciu nie
przekracza 75 mVpp. Relatywnie
wysoka czêstotliwoœæ kluczowania
przetwornicy (350 kHz) pozwala na
zastosowanie transformatorów o nie-
wielkich wymiarach i ma³ym ciê¿a-
rze, co pozwala dodatkowo ograni-
czyæ emisjê zak³óceñ elektromagne-
tycznych.

Standardowym wyposa¿e-
niem przetwornic TON15

jest wejœcie s³u¿¹ce
do regulacji
napiêcia wyjœcio-
wego (+/–10%
wartoœci nominal-

nej) oraz wejœcie
umo¿liwiaj¹ce ich

zdalne w³¹czanie i wy³¹-
czanie. Wszystkie przetwor-

nice maj¹ wbudowane ograniczniki
pr¹dowe o charakterystyce podciêtej
(foldback), dziêki czemu zadzia³anie
ogranicznika nastêpuje przy pr¹dzie
wyjœciowym o wartoœci ok.
110...150% wartoœci nominalnej, a
pr¹d zwarciowy ma natê¿enie nie
przekraczaj¹ce ok. 50...70% wartoœci

nominalnej. Dodatkowo, obwody
wewnêtrzne prezentowanych prze-
twornic s¹ zabezpieczone przed prze-
ci¹¿eniem, za pomoc¹ bezpiecznika
termicznego, który wstrzymuje dzia-
³anie przetwornicy po przekroczeniu
temperatury 115oC. Od strony wej-
œciowej zastosowano natomiast
obwód, który wy³¹cza przetwornicê
przy zbyt wysokim i zbyt ma³ym
napiêcie wejœciowym.

Przetwornice TON15 wykonano w
technologii bezo³owiowej, tak¿e ich
wyprowadzenia (w wersjach: prze-
wlekanej i SMD) s¹ przystosowane do
nowoczesnych technologii bezo³o-
wiowych.

Podobnie do innych przetwornic
oferowanych przez firmê Traco
Power, tak¿e TON15 maj¹ homologa-
cje i atesty kompatybilnoœci elektro-
magnetycznej i bezpieczeñstwa, pro-
ducent zapewnia tak¿e 3-letni¹ gwa-
rancjê.
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