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Zasilacze sieciowe firmy Tatarek
Miesi¹c temu przedstawiliúmy
kilka zasilaczy z†podstawowej
oferty firmy Tatarek. Zgodnie
z†obietnic¹ w†tym miesi¹cu
przedstawimy kilka innych, mniej
typowych, wyrobÛw tej firmy.

£adowarka domowa
Standardowymi elementami zasilaj¹cymi
sprzÍt przenoúny s¹ akumulatory NiCd
w†obudowach R6 (1,2V) oraz F22 (9V). Do
³adowania takich w³aúnie ogniw s³uøy ³adowarka Z£-1 (fot. 7), ktÛrej ogromnym atutem
jest bardzo pomys³owa obudowa. DziÍki
zintegrowaniu w†niej wszystkich niezbÍdnych stykÛw do baterii, ³adowarka jest ³atwa
w†stosowaniu, a†korzystanie z†niej nie wi¹øe
siÍ z†powstaniem kolejnej pl¹taniny kabli na
biurku.
Konstrukcja ³adowarki zosta³a pomyúlana
tak, aby umoøliwiÊ szybkie (7 godzin) ³adowanie dwÛch ogniw 1,2V, lub wolne (14
godzin) czterech takich ogniw. PojemnoúÊ
³adowanych ogniw R6 moøe wynosiÊ
500..1100mAh.
Ogniwa w†obudowach F22 s¹ ³adowane
(pojedynczo) pr¹dem o†wartoúci 12mA, co
gwarantuje ich pe³ne na³adowanie po ok.
14 godzinach.

dzielnego wykonania, lecz nie zawsze siÍ
chce.
Zasilacz ten nosi oznaczenie Z£-5. Jest
to konwerter napiÍcia sieciowego 220VAC
na sta³e napiÍcie 12V. Dopuszczalny pobÛr
pr¹du wynosi 5A. W†tylnej czÍúci obudowy
znajduje siÍ z³¹cze zapalniczkowe, ktÛre
s³uøy do pod³¹czenia samochodowej lodÛwki zasilanej napiÍciem 12 V.

£adowarki samochodowe
Firma Tatarek produkuje takøe dwa rodzaje ³adowarek duøej mocy, przeznaczonych do ³adowania akumulatorÛw samochodowych.
Urz¹dzenie oznaczone symbolem Z£-3
wspÛ³pracuje z†akumulatorami o†pojemnoúci 34..65Ah (12V), a jego mocniejsza wersja
- oznaczona symbolem Z£-4 - umoøliwia
³adowanie akumulatorÛw o†pojemnoúci
24..120Ah, o†napiÍciu 6 lub 12V. Obydwie
³adowarki s¹ zabezpieczone przed skutkami
zwarcia stykÛw wyjúciowych, s¹ takøe wyposaøone w†regulatory pr¹du. W†³adowarce
Z£-3 regulacjÍ umoøliwia dwupozycyjny
prze³¹cznik, a w†Z£-4 regulacja jest p³ynna.
DziÍki wbudowanemu wskaünikowi z†diodami LED moøliwy jest odczyt pr¹du ³adowania.

Zasilacz lodÛwkowy
Fot. 7.
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Jest to coú dla fanÛw turystyki samochodowej - zasilacz do samochodowej lodÛwki
(fot. 8). Rzecz w†sumie prosta do samo-

Fot. 8.
Na tym koÒczymy krÛtk¹ prezentacjÍ
wyrobÛw wroc³awskiej firmy Tatarek. Bior¹c pod uwagÍ tempo wprowadzania nowych opracowaÒ i rozwÛj firmy, juø wkrÛtce
bÍdziemy chyba mogli wrÛciÊ do tematu,
bez ryzyka zanudzania CzytelnikÛw.
Krzysztof Jasik
Prezentowane w†artykule zasilacze udostÍpni³a redakcji firma Tatarek (tel. (0-71)
67-21-67, 373-14-88).
Zasilacze opisane w†artykule stanowi¹
tylko czÍúÊ oferty produkcyjnej firmy Tatarek. Wybrane typy zasilaczy znajduj¹ siÍ
rÛwnieø w†ofercie handlowej AVT.
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