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Zasilacze sieciowe firmy Tatarek
W†ofercie produkcyjnej firmy Tatarek zna-

jduje siÍ ca³y szereg zasilaczy o†rÛønych
mocach wyjúciowych, ze stabilizacj¹ napiÍ-
cia wyjúciowego i†bez, impulsowe i†transfor-
matorowe, a†takøe specjalizowane zasilacze
do instrumentÛw muzycznych, lodÛwek sa-
mochodowych oraz ³adowarki do akumu-
latorÛw NiCd.
Najprostszym zasilaczem spoúrÛd udo-

stÍpnionych nam do testÛw jest zasilacz
stabilizowany ZSN9/150 (fot. 1). W†zaleø-
noúci od wymagaÒ odbiorcy moøe on byÊ
alternatywnie wyposaøony w†trzy rodzaje
z³¹cz wyjúciowych lub w†uniwersaln¹ koÒ-
cÛwkÍ krzyøakow¹, ktÛra zastÍpuje piÍÊ
najbardziej popularnych typÛw z³¹cz. Do-
³¹czenie zasilacza do sieci sygnalizuje úwie-
ceniem dioda LED.
Nieco wiÍksz¹ moc wyjúciow¹ ma zasilacz

stabilizowany ZSN9/250 (fot. 2). Cechy uøyt-
kowe tego modelu s¹ zbliøone do zasilacza
ZS9/150, producent oferuje do niego takøe
podobne akcesoria. Dwukrotnie wiÍksz¹ moc
wyjúciow¹ moøe dostarczyÊ zasilacz o†iden-
tycznej konstrukcji elektrycznej (zastosowa-
no mocniejszy transformator) - ZSN9/500
(fot. 3).
Dotychczas przedstawione zasilacze cha-

rakteryzuje doúÊ prosta i†przez to niezawod-
na konstrukcja elektryczna i†mechaniczna.
Producent zadba³ o†wysok¹ estetykÍ swoich
wyrobÛw, zapewniaj¹c przy tym szereg wa-
lorÛw uøytkowych.
Znacznie bardziej zaawansowanymi kon-

strukcjami s¹ zasilacze impulsowe serii 20.
Do prÛb otrzymaliúmy dwa podstawowe
modele 20ZSI3/15, o†regulowanym napiÍ-
ciu wyjúciowym: wersje 3/4,5/6V (fot. 4)
oraz 6/9/12V. Pomimo niewielkich wymia-
rÛw zasilacze serii 20ZSI dostarczaj¹ pr¹du
o†bardzo duøym natÍøeniu - 2A. Osi¹gniÍcie
takiego wyniku nie jest moøliwe (przy za-
chowaniu wymiarÛw zasilaczy) z†wykorzys-
taniem liniowej stabilizacji napiÍcia wyjúcio-
wego. Wyboru napiÍcia na wyjúciu zasilacza
dokonuje siÍ przy pomocy wyprowadzone-
go na zewn¹trz obudowy trzypozycyjnego
prze³¹cznika hebelkowego. Fakt do³¹czenia
zasilacza do sieci sygnalizuje dioda LED.
Podobnie, jak w†przypadku stabilizatorÛw
liniowych koÒcÛwka przewodu wyjúciowe-
go moøe mieÊ zakoÒczenie wybrane przez
uøytkownika, moøliwe jest takøe (tak wy-
posaøono egzemplarze testowe) zamÛwienie
uniwersalnego kabla z†adapterami.
Interesuj¹cymi opracowaniami s¹ takøe

zasilacze niestabilizowane o†duøej mocy wy-
júciowej. Do testÛw otrzymaliúmy dwa takie
zasilacze - ZN15/1 (fot. 5) oraz ZN12/2 (fot.
6). Urz¹dzenia te reprezentuj¹ bogat¹ rodzi-
nÍ tego typu urz¹dzeÒ, ktÛre opracowano
z†myúl¹ o†zasilaniu reklam úwietlnych, kas
fiskalnych, moøna je takøe wykorzystaÊ
w†domowym laboratorium elektronicznym.
Ze wzglÍdu na duøe rozmiary transforma-
torÛw stosowanych w†tych zasilaczach pro-
ducent zastosowa³ obudowy typu sto³owego.
Do³¹czenie zasilacza do sieci umoøliwia stan-
dardowy kabel zakoÒczony wtyczk¹. Kabel
wyjúciowy moøe byÊ zakoÒczony wybra-
nym przez odbiorcÍ typem wtyku lub uni-
wersaln¹ koÒcÛwk¹ krzyøakow¹.

Zasilacze sieciowe firmy Tatarek
Technologiczne i†strukturalne
zaawansowanie wspÛ³czeúnie
produkowanych elementÛw

spowodowa³o, øe samodzielne
wykonanie zasilacza

o†îprzyzwoitychî parametrach
jest zadaniem nad wyraz
prostym. Nie oznacza to
jednak, øe technologiczny

postÍp zagraøa firmom
produkuj¹cym zasilacze -
doskona³ym przyk³adem
rozkwitu i†umiejÍtnego

dostosowania siÍ do rynkowych
trendÛw jest wroc³awsk¹ firma

Tatarek, ktÛrej najnowsze
wyroby przedstawiamy

w†artykule.
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Wszystkie zasilacze oferowane przez firmÍ
Tatarek spe³niaj¹ wymagania norm bezpie-
czeÒstwa i†s¹ przystosowane do pracy w†tem-
peraturze otoczenia 0..+40oC.
Krzysztof Jasik

Prezentowane w†artykule zasilacze udo-
stÍpni³a redakcji firma Tatarek (tel. (0-71)
67-21-67, 373-14-88).

Urz¹dzenia opisane w†artykule stanowi¹
tylko fragment oferty produkcyjnej firmy
Tatarek. Wybrane typy zasilaczy dostÍpne
s¹ w†ofercie handlowej AVT.

W†nastÍpnym numerze EP przedstawimy
dwa kolejne urz¹dzenia firmy Tatarek -
³adowarkÍ do akumulatorÛw NiCd oraz
zasilacz samochodowy.


