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twornic do wymagaÒ aplikacji w†sze-
rokim zakresie bez koniecznoúci mo-
dyfikowania p³ytek drukowanych.
Przetwornice serii TENx maj¹ wbudo-
wany filtr wyjúciowy, co zapewnia
redukcjÍ zak³ÛceÒ na wyjúciu do po-
ziomu zgodnego z†norm¹ EN55022-
klasa A. Jeøeli wystÍpuje koniecznoúÊ
dalszego obniøenia poziomu zak³ÛceÒ
(do poz iomu za l ecanego norm¹
EN55022-klasa B), moøna zastosowaÊ
filtr zewnÍtrzny, ktÛrego schemat
pokazano na rys. 1.
Przetwornice serii TENx s¹ przysto-

sowane do ³¹czenia ich wyjúÊ szerego-
wo, dziÍki czemu moøna stosunkowo
³atwo osi¹gn¹Ê niestandardowe napiÍ-
cia wyjúciowe, np. o†wartoúci: 10, 24
lub 30VDC.
W†tab. 1 i†2 podano zestawienie naj-

waøniejszych parametrÛw przetwornic
opisanych w†artykule.

TEN3
S¹ to przetwornice (fot. 2) o†mocy

3W przystosowane do zasilania na-
piÍciami o†wartoúciach 4,5...9/9...12/
18...36/36...72V. NapiÍcie wyjúciowe

Przetwornice o†mocy do 8W
Przetwornice DC/DC o†mocy do 8W

s¹ oferowane w†dwÛch wersjach obu-
dÛw: w†metalowych, zapewniaj¹cych
zminimalizowanie zak³ÛceÒ emitowa-
nych do otoczenia oraz w†plastiko-
wych, ktÛre s¹ odpowiednikami stan-
dardowych obudÛw DIP24 z†wyprowa-
dzeniami przystosowanymi do monta-
øu SMD.
W†obudowach ekranowanych s¹ wy-

twarzane przetwornice serii TEN4,
TEN5 i†TEN8 (cyfra na koÒcu oznacza
moc przetwornicy). Ze wzglÍdu na
szeroki zakres temperatur roboczych
i†duø¹ niezawodnoúÊ, s¹ przeznaczone
do stosowania w†aplikacjach wymaga-
j¹cych duøej niezawodnoúci, a†wiÍc
w†przemyúle, telekomunikacji i†elek-
tronice kolejowej. Zalet¹ tych prze-
twornic jest zachowanie jednakowych
wymiarÛw obudowy i†pod³¹czenia
wyjúÊ funkcyjnych dla wszystkich ty-
pÛw, niezaleønie od mocy, co zapew-
nia pe³n¹ zamiennoúÊ typÛw TEN3,
TEN4, TEN5 i†TEN8. Projektantowi
urz¹dzeÒ zapewnia to komfortow¹ sy-
tuacjÍ, pozwalaj¹c dobieraÊ moc prze-
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podstawowe parametry i†moøliwoúci przetwornic DC/DC

ma³ej mocy (do 2W) firmy Traco Power. W†tym artykule

zaprezentujemy moøliwoúci i†rozwi¹zania konstrukcyjne

zastosowane przez producenta w†przetwornicach

o†mocy od 3W do 15W. Tab. 1. Zestawienie podstawowych
parametrów przetwornic o mocy do 8W.
Nazwa Zakresy Napięcia Maks. Wymiary
rodziny napięć wyjścio− prąd obudowy
i moc wejścio− we wyjścio−
wyjścio− wych wy
wa [VDC] [VDC] [mA] [mm]

Przetwornice w obudowach SMD
TES2 5 ±10% 5 400 27,2x
2W 12 ±10% 12 165 14,8x

24 ±10% ±12 ±85 10,2
48 ±10% ±15 ±65

TES3 9...18 3,3 700 32,3x
3W 18...36 5 600 14,8x

36...75 12 250 10,2
±12 ±125
±15 ±100

Przetwornice w obudowach DIP24
TEM2 5 ±10% 5 400 32x20x10
2W 12 ±10% 12 165

24 ±10% ±12 ±80
±15 ±65

TEM3 5 ±10% 5 600 32x20x10
2W 12 ±10% 12 250

24 ±10% ±12 ±125
±15 ±100

TEN3 4,5...9,0 3,3 600 32x20x10
3W 9...18 5 500

18...36 12 250
36...72 15 200

±5 ±250
±12 ±125
±15 ±100

TEN4 9...36 3,3 900 32x20x10
4W 18...72 5 660

12 330
15 270
±5 ±300

±12 ±165
±15 ±135

TEN5 9...18 3,3 1200 32x20x10
6W 18...36 5 1000

36...72 12 500
15 400
±5 ±500

±12 ±250
±15 ±200

TEN8 9...18 3,3 2000 32x20x10
8W 18...36 5 1500

36...75 12 665
15 535
±5 ±800

±12 ±335
±15 ±265Rys. 1.
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moøe byÊ asymetryczne (typowe war-
toúci: 3,3/5/12/15V), jak i†symetrycz-
ne (o typowych wartoúciach: ±5/±12/
±15V). NapiÍcie wyjúciowe jest stabi-
lizowane i†charakteryzuje siÍ stosun-
kowo niskim poziomem tÍtnieÒ i†in-
nych zak³ÛceÒ. Przetwornice s¹ przy-
stosowane do pracy w†zakresie tem-
peratur -40oC...+80oC. Bariera galwa-
niczna pomiÍdzy wejúciem i†wyj-
úciem jest odporna na przebicia
o†wartoúci do 1500VDC.
Wszystkie przetwornice z†tej grupy

s¹ odporne na d³ugotrwa³e zwarcia na
wyjúciu. Przewidywany przez produ-
centa czas bezawaryjnej pracy (przy
temperaturze otoczenia wynosz¹cej
25oC) jest nieco d³uøszy niø 1,1mln
godzin.

TEN4
S¹ to przetwornice (fot. 3) o†mocy

4W, charakteryzuj¹ce siÍ stosunkowo
szerokim zakresem napiÍÊ wejúciowych.

Z†tego powodu producent szczegÛlnie
zaleca ich stosowanie w†systemach za-
silanych z†baterii o†napiÍciu znamiono-
wym 12, 24 lub 48VDC. Zakres tempe-
ratur roboczych mieúci siÍ w†przedzia-
le -40oC...+75oC. Przetwornice s¹ odpor-
ne na d³ugotrwa³e przeci¹øenia oraz
zwarcia wyjúcia. WspÛ³czynnik nieza-
wodnoúciowy MTBF przy temperaturze
otoczenia +25oC jest wiÍkszy niø 1†mi-
lion godzin.
Opisywane dalej przetwornice TEN5

i TEN8 wygl¹daj¹ tak samo, jak poka-
zana na fot. 2 przetwornica TEN3.

TEN5
S¹ to przetwornice o†mocy 6W,

ktÛrych podstawowe parametry s¹
porÛwnywalne z†parametrami wczeú-
niej opisanych typÛw przetwornic.
S¹ one bardzo czÍsto uøywane w†te-
lekomunikacji, zw³aszcza w†urz¹dze-
niach wymagaj¹cych dok³adnej regu-
lacji napiÍÊ symetrycznych przy ich
nierÛwnomiernym obci¹øeniu. W†naj-
gorszym przypadku rÛønica napiÍÊ
pomiÍdzy ga³Íziami zasilaj¹cymi mo-
øe wynosiÊ ±3%. Zakres temperatur
roboczych mieúci siÍ w†przedziale
-40oC do +75oC.

TEN8
S¹ to przetwornice o†mocy 8W,

ktÛrych zakresy napiÍÊ wejúciowych
i†wyjúciowych s¹ podobne jak dla
przetwornic TEN5. Przetwornice se-
rii TEN8 charakteryzuj¹ siÍ wysok¹
sprawnoúci¹, dochodz¹c¹ do 85%
przy obci¹øeniu nominalnym. W†od-
rÛønieniu od wczeúniej przedstawio-
nych, moøna je zdalnie sterowaÊ za
pomoc¹ wejúcia Remote ON/OFF. Po
wybraniu trybu pracy OFF zasilany
jest tylko wstÍpny obwÛd wejúcio-
wy, co powoduje obniøenie poboru
p r ¹ du do 2 , 5mA . WewnÍ t r z n ¹
budowÍ przetwornic TEN8 zoptyma-
l izowano pod k¹tem wspÛ³pracy
z†obci¹øeniami pojemnoúciowymi, co
pozwala m.in. na obci¹øanie ich roz-
budowanymi filtrami pojemnoúcio-
wymi.
Przewidziany przez producenta za-

kres temperatur roboczych dla prze-
twornic TEN8 mieúci siÍ w†przedziale
-25oC...+70oC.
Firma Traco Power, dostrzegaj¹c co-

raz szybsz¹ ekspansjÍ podzespo³Ûw
przystosowanych do montaøu powierz-
chniowego, wprowadzi³a do oferty
dwa typy przetwornic w†obudowach
z†p³askimi wyprowadzeniami - TES2
i†TES3. S¹ one montowane w†obudo-
wach z†tworzywa sztucznego, ktÛre
doskonale s¹ przystosowane do luto-

wania metod¹ rozp³ywow¹ zgodnie
z†zaleceniami normy CECC00802.

TES2
S¹ to przetwornice o†mocy 2W,

przystosowane do zasilania napiÍciami
o†wartoúciach 5/12/24/48VDC z†tole-
rancj¹ ±10%. Moøliwe napiÍcia wyj-
úciowe (stabilizowane) s¹ nastÍpuj¹ce:
5/12/±12/±15VDC. Wyjúcie przetworni-
cy jest odporne na d³ugotrwa³e prze-
ci¹øenia oraz zwarcia. Przetwornica
doskonale wspÛ³pracuje z†obci¹øeniami
pojemnoúciowymi, ktÛrych maksymal-
ne pojemnoúci producent okreúli³ in-
dywidualnie dla kaødego typu. Do-
puszczalny zakres temperatur pracy
mieúci siÍ w†przedziale -40oC...+60oC.

TES3
Przetwornice o†mocy 3W i†zakresami

napiÍÊ wejúciowych: 9...18/18...36
i†36...75VDC (fot. 4). W†ofercie produ-
centa s¹ dostÍpne przetwornice w†wer-
sjach z†asymetrycznym i†symetrycznym
napiÍciem wyjúciowym, wszystkie od-
porne na d³ugotrwa³e przeci¹øenia
i†zwarcia na wyjúciu. Zakres tempera-
tur roboczych mieúci siÍ w†przedziale
-40oC...+75oC.

Przetwornice o†mocy
do 10...15W
Ten typoszereg przetwornic DC/DC

jest oferowany przez producenta
w†metalowych obudowach ekranowa-
nych o†wymiarach 25x50mm. Podobnie

Fot. 3.

Fot. 4.

Tab. 2. Zestawienie podstawowych
parametrów przetwornic o mocy
10, 12 i 15W.
Nazwa Zakresy Napięcia Maks. Wymiary
rodziny napięć wyjścio− prąd obudowy

wejścio− we wyjścio−
wych wy
[VDC] [VDC] [mA] [mm]

TEN10 9...18 3,3 2400 50x25x10
10W 18...36 5 2000

36...72 12 830
15 650
24 410
±5 ±1000

±12 ±410
±15 ±330

TEN12 9...36 3,3 2400 50x25x10
12W 18...75 5 2000

12 1000
15 800
±5 ±1000

±12 ±500
±15 ±400

TEN15 9...18 3,3 4000 50x25x10
15W 18...36 5 3000

36...75 12 1250
15 1000
±5 ±1500

±12 ±625
±15 ±500

Fot. 2.
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Dystrybutorem podzespo³ów firmy Traco Power
w Polsce jest Amtek sp. z o.o., tel. (22) 874-02-34,
amtek@amtek.pl.

Dodatkowe informacje o przetwornicach prezento-
wanych w artykule s¹ dostêpne w Internecie pod
adresem: http://www.tracopower.com/products/
index.htm oraz na p³ycie CD-EP1/2002B.

Dodatkowe informacje

Fot. 5.

Fot. 6.

do wczeúniej opisanych, przetwornice
TEN10, TEN12 i†TEN15 s¹ w†pe³ni
kompatybilne mechanicznie, dziÍki
czemu zast¹pienie przetwornicy TEN10
przez przetwornicÍ o†wiÍkszej mocy
(i odwrotnie) nie wymaga øadnych
przerÛbek na p³ytce drukowanej. Prze-
twornice wyposaøono w†filtr wyjúcio-
wy, ktÛry zapewnia ograniczenie za-
k³ÛceÒ do poziomu dopuszczonego
norm¹ EN55022-klasa A, bez koniecz-
noúci stosowania jakichkolwiek ele-
mentÛw zewnÍtrznych. Przetwornice
nie s¹ standardowo wyposaøone
w†wejúcie zdalnego sterowania, ale za
pomoc¹ dwÛch zewnÍtrznych tranzys-
torÛw FET moøna je wy³¹czaÊ w†przy-
padku, gdy nie jest wymagana ci¹g³a
ich praca.

TEN10
S¹ to przetwornice o†mocy 10W, dla

ktÛrych zalecany zakres napiÍÊ wej-
úciowych mieúci siÍ w†przedzia³ach:
9...18/18...36 i†36...75VDC (fot. 5). Do
dyspozycji konstruktorÛw s¹ uk³ady
w†wersji z†asymetrycznym i†symetrycz-
nym wyjúciem, ktÛre jest chronione

przed d³ugotrwa³ym przeci¹øeniem
i†zwarciem. Parametr niezawodnoúci
MTBF wynosi co najmniej 1mln go-
dzin, przy temperaturze otoczenia
+25oC. Zakres zalecanych temperatur
roboczych wynosi: -40oC...+75oC.

TEN12
Jest to rodzina przetwornic o†mocy

12W (fot. 6) z†bardzo szerokim zakre-
sem napiÍÊ wejúciowych (stosunek
maks . /m in .=4 : 1 ) . Mode l e tych
przetwornic s¹ podobne do przetwornic
TEN10, w³¹cznie z†podstawowymi pa-
rametrami niezawodnoúci i†temperatury.
W†tej grupie przetwornic, przy partii
powyøej 1000 szt. moøna - na indywi-
dualne zamÛwienia - wyposaøyÊ je
w†wejúcie zdalnego sterowania.

TEN15
Jest to najm³odsza rodzina przetwor-

nic, ktÛrych moc wyjúciowa wynosi aø
15W. Maj¹ one parametry porÛwny-
walne (oczywiúcie za wyj¹tkiem mocy)
z†parametrami przetwornic z†rodziny
TEN10. Bez wymuszonego ch³odzenia
dopuszczalny zakres temperatur robo-
czych wynosi -25oC...+70oC. Wyj¹tek
stanowi¹ modele o†napiÍciu wyjúcio-
wym 3,3VDC, dla ktÛrych, wraz ze
wzrostem temperatury powyøej 60oC,
moc wyjúciowa zaleøy liniowo od tem-
peratury ze wspÛ³czynnikiem 2,5%/oC.

Podsumowanie
Przedstawione w†artykule przetwor-

nice firmy Traco Power tworz¹ jedn¹
z†najbardziej kompleksowych ofert na
polskim rynku. Producent bÍdzie na-
dal rozwija³ typoszeregi TEN i†TES,

w†wyniku czego juø wkrÛtce pojawi¹
siÍ przetwornice w†wersji o†mocy 6W
- TEN6 i†TES6. Ich budowa wewnÍtrz-
na bÍdzie podobna do zastosowanej
w†przetwornicach opisanych w†artyku-
le (elementy SMD na podk³adzie cera-
micznym), dziÍki czemu ich niezawod-
noúÊ i†odpornoúÊ na udary (takøe me-
chaniczna) bÍd¹ wysokie.
Tomasz Jakubik, AVT


