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PODZESPOŁY

TBL
Niskoprofilowe zasilacze 
impulsowe na szynę DIN

R E K L A M A

Firma Traco rozszerzyła ofertę 
przemysłowych zasilaczy 

impulsowych do montażu 
na szynie DIN o nową serię 

TBL, wyróżniającą się przede 
wszystkim niskoprofilowymi 
obudowami, odpowiednimi 

do montażu w typowych 
szafkach budynkowych instalacji 

elektrycznych.

Seria TBL obejmuje 11 typów zasilaczy 
o mocy wyjściowej od 12 do 150 W, do-
starczających typowych napięć 12 lub 24 V, 
a w jednym przypadku również 5 V. Napięcia 
wyjściowe mogą być regulowane w niewielkim 
zakresie potencjometrem umieszczonym na 
przedniej części obudowy. Pozwala to w pew-
nym stopniu skompensować spadki napięcia na 
przewodach łączących zasilacz z obciążeniem.

Zasilacze są przeznaczone do montażu na 
szynie DIN, a ich wymiary i kształty są dosto-
sowane do montażu w naściennych szafkach 
instalacyjnych i dopasowane do typowej apa-
ratury niskiego napięcia, takiej jak bezpieczniki, 
wyłączniki czy przekaźniki. W zależności od 
mocy wyjściowej zasilacze różnią się szerokoś-
cią (od ok. 26 do 175 mm). Plastikowe obudo-

wy wyposażono w otwory wentylacyjne, które 
umożliwiają konwekcyjne chłodzenie, dzięki 
czemu zasilacze nie hałasują podczas pracy.

TBL są urządzeniami o podwójnej izolacji 
(II klasa bezpieczeństwa), zgodnie z wymaga-
niami normy IEC/EN61140. Mogą być zasila-
ne jednofazowymi napięciami przemiennymi 
z zakresu 85...264 VAC (47...63 Hz). Wejścia 
zostały wyposażone w korektory poprawia-
jące wartość współczynnika mocy zgodnie 
z EN61000-3-2.

Zasilacze wyposażono również w obwo-
dy zabezpieczenia przed udarami napięcio-
wymi na wejściu oraz zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w przypadku zwarcia wyjścia. 
Zabezpieczenie zaczyna działać w zakresie 
100...150% prądu nominalnego na wyjściu, 
a zasilacz automatycznie powraca do nor-
malnej pracy po ustąpieniu przeciążenia lub 
zwarcia.

Kolejną zaletą serii jest szeroki zakres tem-
peratur pracy, który rozciąga się od –25 do 



121ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2009

Niskoprofilowe zasilacze impulsowe na szynę DIN

Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek

spol. s r.o. Sp. z o.o., tel. 022 866 41 40
e–mail: amtek@amtek.pl, www.amtek.pl

Szczegółowe informacje o zasilaczach TBL są 
dostępne pod adresem:

http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_tbl.pdf

Tab. 1. Podstawowe parametry zasilaczy serii TBL

Oznaczenie typu Moc wyjściowa
[W]

Napięcie 
wyjściowe

[V]

Maks. prąd 
wyjściowy

[A]

Sprawność
[%]

TBL 015-105
TBL 015-112
TBL 015-124

12
15
15

5
12
24

2,4
1,25
0,63

73
79
81

TBL 030-112
TBL 030-124

30
30

12
24

2,5
1,25

81
83

TBL 060-112
TBL 060-124

54
60

12
24

4,5
2,5

83
85

TBL 090-112
TBL 090-124

72
90

12
24

6,0
3,75

86
86

TBL 150-112
TBL 150-124

120
150

12
24

10
6,25

84
87

70°C, przy czym z pełną mocą zasilacze mogą 
pracować do 60°C.

Wszystkie typy osiągają pełną wartość na-
pięcia wyjściowego już po ok. 20 ms od mo-
mentu włączenia do sieci. Napięcie jest dość 
dokładnie stabilizowane i zmienia się co naj-

wyżej o 1% wartości nominalnej przy zmia-
nach napięcia wejściowego i prądu obciążenia. 
Tętnienia i szumy na wyjściu nie przekraczają 
100 mVp-p w paśmie 20 MHz.

Zasilacze z serii TBL spełniają szereg mię-
dzynarodowych norm bezpieczeństwa, ta-

kich jak UL508, UL1310, IEC/EN/UL60950-1, 
EN50178, EN60204, EN 61558-2-8 i CSA C22.2 
No. 60950-1, potwierdzonych stosownymi cer-
tyfikatami. Są również zgodne z wieloma nor-
mami EMC, odnośnie emisji (EN55022, class 
B) i odporności (normy z grupy EN 61000-4) 
Pozwala to na ich zastosowanie w wielu apli-
kacjach o zasięgu światowym. Jakość i nieza-
wodność zasilaczy jest potwierdzona 3-letnią 
gwarancją producenta.
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180x172 mm


