
INFORMACJE O ZASILACZACH

Nasza firma dostarcza szerok¹ gamê zasilaczy zapewniaj¹cych w³aœciwe zasilanie urz¹dzeñ automatyki
przemys³owej. Zasilacze s¹ wykonywane w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy i dyrektywy dotycz¹ce
bezpieczeñstwa u¿ytkowania, emisji zak³óceñ elektromagnetycznych, odpornoœci na zewnêtrzne pola
elektromagnetyczne, odpornoœci na wy³adowania elektrostatyczne, a tak¿e odpornoœci na przepiêcia i
zak³ócenia w sieci zasilaj¹cej. Szczególny nacisk po³o¿ony zosta³ na niezawodnoœæ w warunkach
przemys³owych przy wspó³pracy ze stycznikami, prze³¹cznikami i silnikami. Zasilacze spe³niaj¹ wymagania
dotycz¹ce przesuniêcia w fazie pr¹du wzglêdem napiêcia oraz kszta³tu pobieranego pr¹du. Wykonania, co
do których wymagaj¹ tego normy, s¹ wyposa¿one w uk³ad aktywnej korekcji wspó³czynnika mocy (PFC).

Oferujemy szereg zasilaczy przemys³owych o napiêciu 24 V i o zakresie pr¹dów wyjœciowych od 100 mA do
kilkudziesiêciu amperów. Oprócz urz¹dzeñ dostarczaj¹cych 24 V w ofercie znajduj¹ siê zasilacze o
napiêciach wyjœciowych od kilku do kilkuset woltów.

Zasilacze oferowane s¹ w obudowach metalowych lub z tworzyw sztucznych (ABS) i przeznaczone do
monta¿u przez przykrêcanie lub na szynie standardowej DIN 35mm.

Uk³ady stabilizacji napiêcia zasilaczy mo¿na podzieliæ na ci¹g³e i impulsowe. Stabilizacja ci¹g³a
charakteryzuje siê nisk¹ sprawnoœci¹ i z tego wzglêdu jest stosowana wy³¹cznie w uk³adach o niewielkiej
mocy. W celu zmniejszenia mocy strat konieczne jest zastosowanie uk³adów stabilizacji
impulsowej. Zwiêkszenie sprawnoœci zasilacza uzyskujemy stosuj¹c wysok¹ czêstotliwoœæ przetwarzania w
zakresie ok. 30...100 kHz. Powoduje to zmniejszenie strat w rdzeniu i uzwojeniach transformatora o
mniejszych rozmiarach i masie.

Pod wzglêdem reakcji zasilacza na przekroczenie pr¹du znamionowego wyró¿niamy dwie podstawowe
metody: po osi¹gniêciu pr¹du maksymalnego oraz .
Po wy³¹czeniu zasilacz przechodzi w stan próbkowania. Po
ust¹pieniu przeci¹¿enia za³¹cza siê ponownie.

Ograniczenie (rys.1) polega na zmniejszaniu napiêcia wyjœciowego
przy wzroœcie obci¹¿enia. Charakterystyka redukcji jest ró¿na dla
poszczególnych zasilaczy (patrz str. 4). Zale¿nie od typu redukcja
zaczyna dzia³aæ przy przekroczeniu pr¹du znamionowego (I ) o 5%
do 20%, po czym nastêpuje wyjœciowego albo
dalszy jego wzrost do ok. 200%.

Czêœæ zasilaczy wyposa¿ona jest ponadto w zabezpieczenie
przeciwzwarciowe wy³¹czaj¹ce obwód wyjœciowy przy silnym (bliskim zwarcia) przeci¹¿eniu.

Wszêdzie tam, gdzie nie jest wymagana stabilna praca w warunkach przeci¹¿enia pr¹dowego korzystniejsze
mo¿e okazaæ siê zastosowanie zasilacza wy³¹czaj¹cego siê przy przeci¹¿eniu. Pozwala to unikn¹æ
wydzielania stosunkowo du¿ej mocy w odbiorniku w przypadku jego uszkodzenia lub b³êdnego pod³¹czenia.

Stosuj¹c zasilacze dopuszczaj¹ce przekroczenie pr¹du znamionowego musimy pamiêtaæ, ¿e (dla niektórych
typów, patrz str. 4) wy¿sza wartoœæ pr¹du mo¿e byæ pobierana tylko w ci¹gu krótkiego czasu (kilkadziesi¹t
sekund). D³u¿sze jej utrzymanie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia zasilacza. Oddaj¹c pr¹d wy¿szy od In
zasilacz mo¿e tak¿e nie spe³niaæ parametrów katalogowych.

Rodzaje zasilaczy

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposoby zabezpieczeñ i wynikaj¹ce z nich skutki dla zastosowania zasilaczy.

wy³¹czenie ograniczenie pr¹du

stabilizacja pr¹du

W³aœciwy dobór zabezpieczenia wyjœcia dla danego typu obci¹¿enia pozwala na zastosowanie
zasilacza o mniejszej nominalnej mocy i w zwi¹zku z tym cenie.

wydzielanej

Zasilacze z redukcj¹ dzia³aj¹c¹ pocz¹wszy od ok. 110% I stosujemy gdy nie chcemy dopuœciæ do zbytniego
przekraczania pr¹du znamionowego np. przy rozruchu ¿arówek i grza³ek (zwiêksza ich trwa³oœæ) lub przy
³adowaniu akumulatorów.

Inna grupa zasilaczy pozwala na do poziomu ok. 150
% I bez redukcji napiêcia. Jest to przydatne, gdy chcemy umo¿liwiæ chwilowy zwiêkszony pobór pr¹du na
przyk³ad przy rozruchu silników.
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PFC (korekcja kszta³tu pobieranego pr¹du)

£¹czenie równoleg³e

£adowanie akumulatorów

Funkcje dodatkowe
kompensacji spadku napiêcia na przewodach zasilaj¹cych

wyjœcie sygnalizuj¹ce obecnoœæ/zanik napiêcia wejœcie zdalnego
za³¹czania

Napiêcia zasilania

Inne napiêcia
zasilacze o innych ni¿ przedstawione w tabeli napiêciach zarówno

wejœciowych jak i wyjœciowych
wykonania z kilkoma napiêciami wyjœciowymi,

Przetwornice

Wersje klimatyczne

Typowy zasilacz elektroniczny pobiera pr¹d w sposób impulsowy (rys. 2),
wprowadzaj¹c jego znaczne odkszta³cenia. Konsekwencj¹ jest pobór pr¹du
o wartoœci szczytowej oraz skutecznej przekraczaj¹cej znacznie tê
wynikaj¹c¹ z efektywnie wykorzystywanej mocy. Powoduje to koniecznoœæ
stosowania instalacji energetycznej zdolnej do dostarczenia odpowiednio
du¿ych pr¹dów. Spowodowane przez impulsowy pobór pr¹du
zniekszta³cenia kszta³tu napiêcia sieci maj¹ wp³yw na pracê innych z niej
zasilanych urz¹dzeñ. Normy narzucaj¹ wymagania dotycz¹ce kszta³tu
pobieranego pr¹du i jego zgodnoœci w fazie z napiêciem dla urz¹dzeñ o
mocy przekraczaj¹cej kilkadziesi¹t watów. Oferowane przez nas zasilacze
s¹ skonstruowane tak, aby spe³nia³y wymagania odpowiednich norm. W
wymaganych przypadkach zawieraj¹ uk³ad Elektronicznej Korekcji
Wspó³czynnika Mocy (Power Factor Correction).

Zasilacze przystosowane do ³¹czenia równolegle dostêpne s¹ jako opcje (patrz tabela str. 6). S¹ one
(zale¿nie od typu) wyposa¿one w dodatkowe z³¹cze (CS) przekazuj¹ce sygna³ odniesienia pozwalaj¹cy na
równomierny rozk³ad pr¹du lub maj¹ charakterystykê stabilizacji pr¹du wyjœciowego zapewniaj¹c¹
prawid³ow¹ pracê równoleg³¹.
Przy ³¹czeniu równoleg³ym zasilaczy o mniejszej mocy mo¿e siê okazaæ , ¿e ca³y zestaw nie spe³nia wymagañ
norm dotycz¹cych kszta³tu pobieranego pr¹du. W takim wypadku nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie
pojedynczego zasilacza z Korekcj¹ Wspó³czynnika Mocy.

Wykonujemy zasilacze w wersji przeznaczonej do wspó³pracy z bateriami akumulatorów. Zasilacz mo¿e byæ
przystosowany wy³¹cznie do ³adowania, lub do wspó³pracy buforowej z akumulatorem zapewniaj¹cym
zasilanie podczas zaniku napiêcia sieci. Zasilacze do pracy buforowej s¹ najczêœciej wyposa¿one w uk³ad
niedopuszczaj¹cy do nadmiernego roz³adowania. Informacja o tym, które typy zasilaczy s¹ dostêpne w wersji
do wspó³pracy z akumulatorami jest dostêpna w tabeli danych technicznych.
W celu uzyskania szczegó³owych informacji zapraszamy do kontaktu z nasz¹ firm¹.

Zasilacze mog¹ byæ wyposa¿one w uk³ad .
Zasilacz obs³uguj¹cy tê funkcjê posiada dodatkowe wejœcia kontroli napiêcia, które nale¿y po³¹czyæ (cienkimi
przewodami) z zaciskami obci¹¿enia (po stronie odbiornika, nie zasilacza). Zasilacz mo¿e byæ wyposa¿ony
tak¿e w wyjœciowego oraz w

.

Niektóre typy zasilaczy maj¹ mo¿liwoœæ pracy w szerokim zakresie napiêæ zasilaj¹cych np. 90 do 260 V AC.
Dopuszczalna wartoœæ pr¹du obci¹¿enia jest dla niektórych modeli ni¿sza w przypadku gdy zasilacz jest
zasilany napiêciem le¿¹cym w dolnej czêœci znamionowego zakresu napiêæ zasilaj¹cych (wartoœæ I w tabeli
podana jest dla U =230V). Dla niektórych typów podajemy w nawiasie wartoœæ dopuszczalnego pr¹du
obci¹¿enia podczas zasilania napiêciem z dolnej czêœci dopuszczalnego zakresu.
Zasilacze z przetwarzaniem elektronicznym mog¹ byæ standardowo zasilane tak¿e napiêciem sta³ym. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e zakres napiêæ wejœciowych dla pr¹du sta³ego jest inny ni¿ dla zmiennego.

Na zamówienie wykonujemy
.

Dostêpne s¹ te¿ co zosta³o przedstawione w tabeli.
Konstrukcja zasilacza impulsowego powoduje, ¿e jedno z napiêæ jest stabilizowane dok³adnie - zgodnie z
parametrami podanymi w tabeli, a pozosta³e wyjœcia zapewniaj¹ mniejsz¹ stabilnoœæ napiêcia. Zamawiaj¹c
zasilacz dostarczaj¹cy kilku napiêæ nale¿y zdefiniowaæ, które z napiêæ wyjœciowych ma byæ stabilizowane
dok³adnie (zgodnie z parametrami w tabeli) i czy na pozosta³ych wyjœciach mo¿na dopuœciæ ni¿sz¹ stabilnoœæ
napiêcia wyjœciowego. W przypadku, gdy wiêcej wyjœæ wymaga wysokiej stabilnoœci, stosowane s¹
dodatkowe stabilizatory liniowe.

Oferta naszej firmy obejmuje równie¿ przetwornice - zasilacze zasilane napiêciami sta³ymi od 10 V do 140 V
o mocach od 40 do 300 W. W sprawie szczegó³owych parametrów przetwornic prosimy kontaktowaæ siê z
naszym biurem.

Na zamówienie wykonujemy zasilacze przeznaczone do pracy przy zwiêkszonej wilgotnoœci a tak¿e w innych
zakresach temperatur.

n
we

t

pr¹d

napiêcie

rys. 2



P

nominalny pr¹d wyjœciowy In

napiêcie wejœciowe Uwe

zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
ograniczenie pr¹du wyjœciowego
zabezpieczenie zwarciowe

mocowanie na szynê

pr¹d wejœciowy

pr¹d rozruchowy

stabilizacja wzglêdem zmian Uwe

stabilizacja wzglêdem zmian Iwy -

têtnienie napiêcia wyjœciowego Uwy

zabezpieczenie nadnapiêciowe wyjœcia

sprawnoœæ

zakres temperatur pracy

ODSTAWOWE POJÊCIA

- maksymalna wartoœæ pr¹du jak¹ mo¿na pobieraæ z zasilacza przez czas nie
okreœlony (przy zachowaniu podanych parametrów napiêcia wejœciowego i temperatury otoczenia)

- napiêcie z którego zasilany jest zasilacz

- szczegó³owy opis tych parametrów powy¿ej

- zasilacze s¹ lub mog¹ byæ wyposa¿one w zaczepy do szyny standardowej 35 mm

- pr¹d pobierany przez zasilacz z sieci zasilaj¹cej przy nominalnym obci¹¿eniu

- maksymalny pr¹d pobierany chwilowo w momencie pod³¹czenia zasilacza do sieci
zasilaj¹cej

-zmiana napiêcia wyjœciowego w zale¿noœci od zmian napiêcia
wejœciowego

zmiana napiêcia wyjœciowego w zale¿noœci od zmian pr¹du obci¹¿enia

- maksymalny poziom têtnieñ wystêpuj¹cych na wyjœciu zasilacza

- dodatkowe (niezale¿ne od stabilizacji) zabezpieczenie przed
wyst¹pieniem na wyjœciu napiêcia wy¿szego od nominalnego

- stosunek mocy oddanej do obci¹¿enia do mocy pobranej przez zasilacz

- dopuszczalny zakres temperatur otoczenia przy obci¹¿eniu zasilacza pr¹dem
nominalnym
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