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Ze wzglêdu na specyfikê EP, w pre-
zentacji skupimy siê na uniwersalnej
czêœci oferty firmy Era. Oprócz kilku
linii transformatorów nale¿¹cych do
tej grupy wyrobów, w ofercie Ery znaj-
duj¹ siê wyroby specyficzne, opraco-
wywane na zamówienia odbiorców z
rynku samochodowego, lotniczego,
kolejowego, producentów sprzêtu
AGD, systemów alarmowych oraz
automatyki. S¹ to g³ównie wi¹zki
kablowe, ale tak¿e ró¿nego rodzaju ele-
menty i urz¹dzenia elektromagnetycz-
ne (jak choæby napêdy zaworów, blo-
kad, specjalne wersje silników elek-
trycznych, napêdy przekaŸników,

anteny do systemów RFID, czujniki
udarów, cewki zap³onowe, przek³adni-
ki pr¹dowe itp.). Ta czêœæ oferty pro-
dukcyjnej jest skierowana g³ównie do
klientów przemys³owych, ale o jej
powodzeniu œwiadczy fakt, ¿e wyroby
na specjalne zamówienia s¹ produko-
wane nie tylko w Europie (Niemcy),
lecz tak¿e w Tunezji i Kanadzie - w
filiach projektowo-produkcyjnych Ery.

Równie du¿ym powodzeniem cie-
sz¹ siê standardowe transformatory
oferowane w nastêpuj¹cych grupach
produkcyjnych:
– Miniaturowe EE 20 o mocy

0,08…0,5 VA. Wygl¹d kilku trans-
formatorów z tej grupy pokazano
na fot. 1. Charakteryzuj¹ siê one
niewielkimi wymiarami, przysto-
sowaniem do bezpoœredniego mon-
ta¿u na PCB oraz zamkniêciem
transformatora w obudowie z nie-
palnego, trudnotopliwego tworzy-
wa sztucznego. 

– Rodzina EI 30 - s¹ to transformato-
ry o mocy 0,5…2,8 VA. Ich wygl¹d
pokazano na fot. 2. Konstrukcyjnie
s¹ one praktycznie identyczne z
wczeœniej opisanymi, ró¿ni¹ siê
przede wszystkim wymiarami i ciê-
¿arem.

– Rodzina EI 38 - transformatory o
mocy 3,2…4 VA (fot. 3), tak¿e przy-

Wydawa³oby siê, ¿e mamy
w Polsce tak wielu dobrych
producentów transformatorów i
d³awików, ¿e firmy zagraniczne nie
maj¹ czego u nas szukaæ. Jak siê jednak
okazuje, praktyka daleko odbiega od teorii, dziêki czemu
polscy konstruktorzy maj¹ dostêp do bogatej oferty wyrobów
niemieckiej firmy Era, jednego z wiêkszych producentów elementów
indukcyjnych. Krótk¹
charakterystykê wyrobów
tej firmy przedstawiamy
w artykule.

Fot. 1. Transformatory EE20 o mocy 0,08…0,5 VA

Fot. 2. Transformatory EI30 o mocy
0,5…2,8 VA

Fot. 3. Transformatory EI38 o mocy
3,2…4 VA
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stosowane do monta¿u bezpoœred-
nio na PCB. 

– Transformatory o mocy docho-
dz¹cej do 50 VA, wchodz¹ce w
sk³ad rodzin EI 42…66. S¹ one
oferowane w dwóch wersjach
obudów: standardowej (jak
dotychczas wymienione) - do
monta¿u bezpoœrednio na PCB
oraz wyposa¿onych w ró¿nego
rodzaju uchwyty mocuj¹ce oraz
(w niektórych wykonaniach)
zaciski przystosowane do do³¹-
czania konektorów (fot. 4), co
pozwala na wygodny monta¿
transformatorów np. na chassis
urz¹dzenia lub na dowolnym
innym elemencie konstrukcyj-
nym obudowy. Takie rozwi¹zanie
ma szczególnie du¿e znaczenie w
przypadku urz¹dzeñ nara¿onych
na udary i przyspieszenia - du¿a
masa transformatora (nawet
powy¿ej 1 kg) mo¿e spowodowaæ
mechaniczne uszkodzenie obwo-
du drukowanego.
Osobn¹ grupê wyrobów stanowi¹

transformatory niskoprofilowe z serii
UI (fot. 5). Producent oferuje wersje o
mocy 0,8…30 VA, a wysokoœæ ich
obudowy (w zale¿noœci od modelu i
mocy wyjœciowej) mieœci siê w prze-
dziale 15…35 mm.

Przedstawione dotychczas rodzi-
ny transformatorów znajduj¹ siê w
sta³ej ofercie firmy Era. Uzwojenia
pierwotne prezentowanych transfor-
matorów s¹ przystosowane do zasila-
nia napiêciami 115 lub 230 VAC,
dostêpne s¹ tak¿e warianty z dwoma
uzwojeniami, które umo¿liwiaj¹
pracê z obydwoma napiêciami.
Zastosowane rozwi¹zania technolo-
giczne powoduj¹, ¿e producent
dopuszcza równoleg³e ³¹czenie
uzwojeñ wtórnych - w celu zwiêksze-
nia wydajnoœci pr¹dowej - we
wszystkich standardowych typach
transformatorów.

Producent oferuje ponadto spe-
cjalne wersje obudów (np. przystoso-
wane do monta¿u na szynach DIN -
fot. 6), transformatory wyposa¿one w
wyprowadzenia kablowe (fot. 7).
Dostêpne s¹ tak¿e transformatory bez
zewnêtrznych obudów, a tak¿e wer-
sje z wbudowanymi polimerowymi
bezpiecznikami termicznymi, które
zapobiegaj¹ zbytniemu przeci¹¿aniu
uzwojenia wtórnego. Wszystkie
transformatory produkowane przez
firmê Era posiadaj¹ atesty bezpie-
czeñstwa (wiêkszoœæ posiada 11 zna-
ków certyfikacyjnych), a prowadzone
przez producenta statystyczne bada-

nia jakoœci gwarantuj¹ wysok¹ nieza-
wodnoœæ i trwa³oœæ wyrobów. 

Czy znajd¹ uznanie na rynku? Czas
poka¿e.
KK
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Fot. 4. Era oferuje transformatory także z wyprowadzeniami konektorowymi

Fot. 5. Transformatory niskoprofilowe z serii UI

Fot. 6. Dostępne są wersje obudów
przystosowanych do montażu na szy−
nie DIN

Fot. 7. Na zamówienia są dostępne
transformatory z wyprowadzeniami
wykonanymi z przewodów

Dystrybutorem produktów firmy Era w Polsce 
jest Euroelektronik Sp. J., tel. (12) 412 66 73, 
e-mail: euroelektronik@euroelektronik.com.pl, 

www.euroelektronik.com.pl 

Informacje dodatkowe


