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Przetwornice DC/DC
dla urz¹dzeñ elektroniki
przemys³owej
Wydawa³oby siê, ¿e przetwornice DC/DC osi¹gnê³y
tak wysoki stopieñ rozwoju, ¿e producenci nie
bardzo maj¹ co ju¿ przy nich robiæ. Jak siê jednak
okazuje, d¹¿enie do obni¿enia kosztów i poprawy
parametrów powoduj¹, ¿e Traco Power - jeden
z najwiêkszych producentów przetwornic - co
miesi¹c ma siê czym pochwaliæ.
W tym miesi¹cu skupimy siê na dwóch nowych modelach przetwornic z serii TEL. Maj¹ one niezwykle istotn¹ cechê wspóln¹: s¹
tanie, zw³aszcza jeœli wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e parametrami s¹
niemal¿e identyczne ze znanymi na naszym rynku (ju¿ nie tylko
z EP) przetwornic z rodziny TEN.

2 W w DIL16
Najmniejszy (gabarytowo i mocowo) model z rodziny TEL. Maksymalna moc dostarczana do obci¹¿enia wynosi 2 W, co jest nie
lada osi¹gniêciem, poniewa¿ przetwornica
mieœci siê w obudowie o obrysie odpowiadaj¹cym DIL16 i wysokoœci 7,62 mm.
Pomimo tak niewielkich rozmiarów
napiêcie przebicia izolacji pomiêdzy wyjœciem i wejœciem
ma wartoœæ 1000 VDC,
przy
rezystancji
jej
up³ywnoœci wynosz¹cej
wiêcej ni¿ 1 GΩ.
Przetwornice TEL-2 s¹
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produkowane w czterech grupach przystosowanych do zasilania
napiêciami z zakresów: 4,5...9,0 V, 9...18 V, 18...36 V i 36...72 V.
W ka¿dej z tych grup znajduj¹ siê przetwornice o napiêciu wyjœciowym wynosz¹cym: 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, ±5 V, ±12 V lub ±15
V. Napiêcie wyjœciowe jest oczywiœcie stabilizowane - producent
gwarantuje dok³adnoœæ ustawienia napiêcia ±2%, stabilnoœæ w funkcji zmian obci¹¿enia (0,25...0,75*Imax) nie gorsz¹ ni¿ 0,75%,
a w funkcji zmian napiêcia wejœciowego nie gorsz¹ ni¿ ±0,5%. Napiêcie wyjœciowe zmienia wartoœæ w funkcji temperatury otoczenia
o ±0,02%/K, a maksymalna amplituda têtnieñ (w paœmie do 20
MHz) nie jest wiêksza ni¿ 50 mVpp. Warto tu zwróciæ uwagê na fakt,
¿e przetwornice TEL-2 pracuj¹ce z obci¹¿eniem mniejszym ni¿
0,25*Imax wytwarzaj¹ nieco “gorsze” napiêcie na wyjœciu. Zgodnie
z informacjami producenta, w takim przypadku napiêcie têtnieñ
na wyjœciu mo¿e mieæ wiêksz¹ - ni¿ deklarowana w danych katalogowych - wartoœæ.
Obwód wejœciowy przetwornicy wyposa¿ono w filtr zapobiegaj¹cy przenoszeniu zak³óceñ impulsowych do linii zasilaj¹cej
(zgodnie z norm¹ EN55022A). Z kolei obwody wyjœciowe wyposa¿ono w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, dziêki któremu
ryzyko uszkodzenia wewnêtrznych obwodów przetwornicy jest
stosunkowo niewielkie. Relatywnie wysoka sprawnoœæ energetyczna przetwornic
(64...81% w zale¿noœci
od modelu) tak¿e sprzyja ich
d³ugowiecznoœci - w obudowach
o tak niewielkiej objêtoœci wytracanie du¿ej iloœci energii musia³oby
spowodowaæ znaczne skrócenie
czasu niezawodnej pracy, który
w przypadku TEL-2 wynosi 1,2 mln. godzin
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(w temperaturze otoczenia 25oC). Pewien jakoœci swoich wyrobów producent zapewnia 3-letni¹ gwarancjê na wszystkie modele z serii TEL-2.

nej w³¹cza siê ogranicznik pr¹dowy, zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo obwodom wyjœciowym przetwornicy.

Czemu dla przemys³u?
6 W w DIP24
Nieco wiêksze gabarytami i oczywiœcie dopuszczaln¹ moc¹ obci¹¿enia s¹ przetwornice TEL-5. Wbrew sugestii zawartej w ich nazwie, maksymalna moc wyjœciowa wynosi 6 W, co jak na obudowê o gabarytach zbli¿onych do DIP24 (wysokoœæ wynosi 10,2
mm) jest wartoœci¹ doœæ znaczn¹. W odró¿nieniu od przetwornic
TEL-2, obudowy przetwornic TEL-5 s¹ wykonane z metalu, co
zmniejsza ich rezystancjê termiczn¹. Dziêki temu maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosi 90oC, a zakres temperatur otoczenia -40...+71oC. Dziêki wiêkszym (ni¿ TEL-2) wymiarom obudowy, napiêcie przebicia izolacji pomiêdzy wyjœciem
i wejœciem wynosi 1500 VDC.
Przetwornice TEL-5 s¹ dostêpne w dwóch wersjach, przystosowanych do zasilania napiêciami 9...18 VDC lub 18...36 VDC. Uzyskiwane wartoœci napiêæ wyjœciowych s¹ takie same, jak w przypadku serii TEL-2. Sprawnoœæ energetyczna TEL-5 mieœci siê
w przedziale 77...86% w zale¿noœci od modelu. Deklarowana
przez producenta dok³adnoœæ ustawienia napiêcia wyjœciowego
wynosi ±1%, a maksymalna zmiania wartoœci w funkcji zmiany
napiêcia zasilaj¹cego nie przekracza ±0,3%. Niestabilnoœæ napiêcia wyjœciowego w funkcji zmian pr¹du obci¹¿enia nie przekracza
±1%. Pozosta³e parametry elektryczne, poza amplitud¹ têtnieñ na
wyjœciu (max. 75 mVpp), s¹ bardzo podobne do parametrów przetwornic TEL-2. Identyczne s¹ tak¿e wbudowane zabezpieczenia przy pr¹dzie wyjœciowym wiêkszym o 20% od wartoœci maksymal-
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Teraz pokrótce odpowiem na pytanie, które prawdopodobnie
nasunie siê wiêkszoœci Czytelników: jaka¿ to cecha predestynuje
przetwornice z rodziny TEL do zastosowañ przemys³owych?
Po pierwsze: niezawodnoœæ. Niewielu producentów udziela 3letniej gwarancji na swoje wyroby, zw³aszcza przystosowane do
(potencjalnie) tak trudnych warunków pracy jak w zasilaczach.
Po drugie: przystosowanie do pracy w szerokim zakresie temperatur i przy du¿ej wilgotnoœci, osi¹gaj¹cej wartoœæ (wilgotnoœæ
wzglêdna) 95%.
Po trzecie: chocia¿ w niektórych przypadkach mo¿e najwa¿niejsze - niska cena, pozwalaj¹ca aplikowaæ przetwornice do urz¹dzeñ
produkowanych zarówno w niewielkich, jak i du¿ych iloœciach.
Po czwarte: odpornoœæ na b³êdy obs³ugi. Oprócz wspomnianych zabezpieczeñ przeciwzwarciowych przetwornice wyposa¿ono w zabezpieczenia przed odwrotn¹ polaryzacj¹ napiêcia zasilaj¹cego.
Tylko tyle i a¿ tyle. Myœlê, ¿e u¿ytkownicy sami oceni¹ przydatnoœæ tych nowoczesnych podzespo³ów.
Andrzej Gawryluk, EP
Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie producenta:
www.tracopower.com.
Dystrybutorem firmy TracoPower jest Amtek spol. s r.o., tel. (22)
423 91 18, amtek@amtek.pl, www.amtek.pl.
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