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TEN20WI
- przetwornice o†mocy 20W
Przetwornice z†tej rodziny s¹ oferowa-

ne w†dwÛch zasadniczych wariantach:
- przystosowanym do zasilania napiÍ-
ciem o†wartoúci z†przedzia³u 9...36V
i†napiÍciach wyjúciowych (w zaleø-
noúci od modelu): 5/12/15/±12/±15V,

- przystosowanym do zasilania napiÍ-
ciem o†wartoúci z†przedzia³u 18...75V
i†napiÍciach wyjúciowych (w zaleø-
noúci od modelu): 5/12/15/±12/±15V.
£atwo zauwaøyÊ, øe dopuszczalna

przez producenta dynamika zmian na-
piÍcia wejúciowego jest bardzo duøa
i†wynosi 4:1. Konstruktorom uda³o siÍ
uzyskaÊ wysok¹ sprawnoúÊ energetycz-
n¹ konwersji napiÍÊ, wynosz¹c¹ 79...84
%. Wszystkie przetwornice wyposaøono

Przetwornice DC/DC
œredniej mocy
z oferty Traco Power
Przetwornice DC/DC wesz³y juø do kanonu elementÛw

stosowanych w†konstrukcjach profesjonalnych, coraz

czÍúciej teø trafiaj¹ ìpod strzechyî. W†artykule

przedstawiamy podstawowe moøliwoúci wybranej

z†oferty szwajcarskiej firmy Traco Power grupy

zintegrowanych przetwornic DC/DC o†mocy

przetwarzanej wiÍkszej od lub rÛwnej 20W.

w†bezpiecznik przeciwzwarciowy, za-
pewniaj¹cy bezpieczeÒstwo obwodom
elektronicznym takøe podczas trwa³ego
zwarcia na wyjúciu. DziÍki stosunkowo
wysokiej czÍstotliwoúci pracy przetwor-
nicy (300 kHz) wymiary jej obudowy
(fot. 1) i†masa s¹ niewielkie (51 x†40,6
mm/50 g). Pomimo ograniczenia wymia-
rÛw obudowy napiÍcie przebicia izola-
cji pomiÍdzy wejúciem i wyjúciem wy-
nosi 1500†VDC. Przetwornice s¹ wypo-
saøone w†wejúcie zdalnego sterowania
(s³uø¹cego do w³¹czania/wy³¹czania
przetwornicy) oraz wejúcie analogowe,
s³uø¹ce do zmiany wartoúci napiÍcia
wyjúciowego w†zakresie ±10 %. W†try-
bie oczekiwania przetwornica pobiera
pr¹d o†natÍøeniu o†wartoúci 16†mA. Ty-
powe wartoúci napiÍcia tÍtnieÒ na wyj-

úciu przetwornicy to 75†mVpp (modele
z†jednym wyjúciem) lub 100†mVpp (mo-
dele z†wyjúciem symetrycznym). Zakres
dopuszczalnych temperatur pracy mieú-
ci siÍ w przedziale -25...+70oC.
Przetwornice TEN20WI wyposaøono

na wejúciu w†filtr spe³niaj¹cy wymaga-
nia norm EN55022, Class A/FCC, Class
A†bez koniecznoúci stosowania jakich-
kolwiek elementÛw zewnÍtrznych.

TEN30
- przetwornice o†mocy 30W
Jakkolwiek przetwornice tej rodziny

na zewn¹trz niczym siÍ praktycznie nie
rÛøni¹ od wczeúniej przedstawionej ro-
dziny TEN20WI, podczas ich konstruo-
wania producent wyznaczy³ sobie inne

Fot. 1
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Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y firmy Traco
Power. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne w Internecie
pod adresem: http://www.tracopower.com/products/
sg_dcdc_10_120.htm.

Dystrybutorem firmy Traco Power w Polsce jest
Amtek spol. s.r.o., tel.: (22) 874-02-34, fax: (22)
863-87-43, amtek@amtek.pl.

Dodatkowe informacje

cele niø stworzenie 30-watowej wersji
przetwornic TEN20WI.
Zakres zmian napiÍcia wejúciowego

mieúci siÍ w†przedziale 18...36 VDC lub
36...75 VDC, a†napiÍcie wyjúciowe -
w†zaleønoúci od modelu - moøe wyno-
siÊ 1,8/2,5/3,3/5/12VDC. SprawnoúÊ
przetwarzania wynosi 82...90 %, a†za-
kres dopuszczalnych temperatur pracy
-40...+71oC. Pozosta³e parametry i†w³aú-
ciwoúci prezentowanych przetwornic s¹
zbliøone do modelu TEN20WI, tzn. s¹
one wyposaøone w†wejúcie kalibracji na-
piÍcia wyjúciowego, wejúcie zdalnego
sterowania, a†wbudowany w†przetworni-
cÍ filtr wejúciowy spe³nia wymagania
norm EN55022A, FCC p. 15 level A.
NapiÍcie przebicia izolacji pomiÍdzy
wejúciem i†wyjúciem wynosi 1500 VDC,
a†amplituda tÍtnieÒ napiÍcia wyjúciowe-

Fot. 2

go nie przekracza 50 mVpp lub 75 mVpp
(wersje 12 V).

TEN40
- przetwornice o†mocy 40W
Parametry przetwornic TEN40 (fot. 2)

predestynuj¹ je szczegÛlnie do zasilania
nowoczesnych urz¹dzeÒ telekomunika-
cyjnych, ktÛre s¹ zasilane napiÍciem
3,3/5V. W†ofercie Traco Power znajduje
siÍ 14 wersji przetwornic TEN40 o†licz-
bie wyjúÊ 1..3, przy czym na wyjúciach
pomocniczych dostÍpne s¹ napiÍcia
o†wartoúci +5/12/15 VDC lub -12/
15†VDC. SzczegÛlnie interesuj¹cymi
technicznie modelami w†rodzinie
TEN40 s¹ dwuwyjúciowe TEN40-2420
oraz TEN40-4820. Zastosowano w†nich
bowiem alokacjÍ pr¹du wyjúciowego,
ktÛrego maksymalna ³¹czna wartoúÊ nie
moøe byÊ wiÍksza niø 8/4 A, ale kaøde
wyjúcie moøe dostarczaÊ pr¹d o†natÍøe-
niu wymaganym przez obci¹øenie. Wyj-
úcia zabezpieczono przed d³ugotrwa³ym
zwarciem. Przetwornice TEN40 s¹ do-
starczane w†dwÛch wersjach, z†ktÛrych
jedna jest przystosowana do zasilania
napiÍciem z†przedzia³u 18...36 VDC,
a†druga 36...75 VDC. SprawnoúÊ energe-

tyczna przetwornic mieúci siÍ w†prze-
dziale 82...89 %, napiÍcia tÍtnieÒ wy-
nosz¹ do 50 mVpp (wersje 3,3/5V) lub
do 75 mVpp (pozosta³e).
Ze wzglÍdu na duø¹ moc przetwarza-

n¹, obudowy przetwornic TEN40 maj¹
nieco wiÍksze wymiary niø wczeúniej
opisywane: 51x51 mm przy masie 48 g.
WiÍkszoúÊ pozosta³ych parametrÛw
i†w³aúciwoúci s¹ zbliøone do wczeúniej
opisanych, istotn¹ rÛønic¹ jest natomiast
koniecznoúÊ zastosowania na wejúciu
zewnÍtrznego kondensatora elektroli-
tycznego o†ma³ej wartoúci wspÛ³czynni-
ka strat ESR i†pojemnoúci 3,3...100µF,
dziÍki czemu spe³nione bÍd¹ wymaga-
nia norm EN55022A i†EN55011A.
Andrzej Gawryluk, AVT


