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Zvýšení spolehlivosti napájecí části kritických 
aplikací
Pro aplikace vyžadující spojitý přívod elek-
trické energie i při poruše v napájecí sekci 
existuje řešení v podobě plnohodnotného 
zálohování – redundance.

S prudkým rozvojem kontinuálně pracu-
jících  informačních  technologií  se  zvyšují 
požadavky  na  stabilitu  a  spojitou  dodávku 

elektrické energie z napájecích sběrnic DC. 
Příklady aplikací s vyššími kvalitativními ná-
roky jsou např. měřicí stanoviště, průmyslo-
vé  počítače,  servery  nebo  telekomunikační 
technika, kde investice do robustnosti napá-
jecí sekce nedosahuje často ani zlomek ztrát 
během odstávky v důsledku poruchy.

V minulosti bylo k zajištění tzv. redundan-
ce (zdvojení 1+1, obecně 1+N podle násobku 
záložních zdrojů) použito paralelní spojení na-
pájecích zdrojů oddělených navzájem diodami. 
V případě poruchy jednoho zdroje převzal jeho 
funkci další paralelně připojený zdroj o stej-
ném výkonu. Zátěž komutaci zdrojů přitom ni-
jak neregistrovala. Pro uvedené řešení nebylo 
doporučeno použít zdroje s funkcí paralelního 
chodu (svod výstupu primárního zdroje mohl 
zablokovat náhradní zdroj/e).

Nevýhodou  po-
psaného řešení byly 
tepelné  ztráty  na 
oddělovacích  dio-
dách, přestože v ob-
vodech  jsou použi-
ty Schottkyho diody 
s  nízkým  úbytkem 
napětí  v  propust-
ném směru.

V nabídce reno-
movaného  výrob-
ce  spínaných zdro-
jů  MEAN  WELL 
jsou  zdroje  s  inte-
grovanou  funkcí 
redundance  (řada 
UHP) a moduly za-
jišťující  redundan-
ci napájení vhodně 
zvolených  zdrojů. 

Spínané napájecí zdroje řady UHP, typ R, jsou 
dodávány ve výkonech 200, 350 a 500 W. Ve-
likost výstupu je podle typu od 3,3 do 48 V. 
Zdroje UHP mají vysokou  integraci výkonu 
v  objemu,  proto  jsou  rozměrově  nenáročné 

(výška od 26 mm,  šířka od 194 mm). Zabu-
dovaný regulátor účiníku (PFC) minimalizuje 
odběr jalové složky ze sítě. Pro zátěže s krát-
kodobou  (<100  ms)  proudovou  špičkou  po 
zapnutí  je ve zdroji  implementována  funkce 
150% přetížitelnosti. Výhodou je vysoká účin-
nost zdrojů UHP dovolující i pro model s vý-
konem 500 W samovolné chlazení, což přináší 
absolutně tichý chod i v prostorách s přísnými 
akustickými požadavky.

Pro  uspokojení  nových  spolehlivostních 
požadavků MEAN WELL uvádí na  trh no-
vou generaci modulů a to ve dvou provede-
ních. Pro průmyslovou instalaci je určen typ 
na DIN lištu DRDN. Pro montáž do šasi uza-
vřený typ ERDN (enclosed). Obvodové řeše-
ní uvnitř modulů využívá k oddělení paralel-
ně připojených zdrojů místo diod tranzistory 
MOSFET. Tím je minimalizován úbytek na 
oddělovacích prvcích,  sníženy  tepelné ztrá-
ty,  zmenšena  plocha  zabudovaných  chladi-

čů a v důsledku i požadavek na pro-
stor v aplikaci.

Průmyslová  varianta  DRDN  je 
v  nabídce  pro  hladiny  12/24/48 V, 
max.  proud  je  20 A  (resp.  40 A  při 
vhodném zapojení). V součtu  lze zá-
lohovat jedním modulem zátěže až do 
1,9 kW. Uzavřené provedení modulu 
ERDN lze vybrat pro napěťové hladi-
ny 5/12/24/48 V a proudy 20/40 A. Pro 
připojení vodičů jsou moduly vybave-
ny šroubovacími svorkami. Nová gene-
race modulů pro zvýšení spolehlivosti 
napájecí sekce je vybavena relé, která 
v případě výpadku jednoho ze zdrojů 
na vstupu  rozpojí  kontakty pro upo-
zornění na poruchu v okruhu napájení.

Díky kvalitě zpracování  je pracovní  tep-
lota modulů od –40 do 80 °C a prodloužená 
záruka na funkčnost tři roky.

www.mean-well.cz
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Napájecí sekce s nestandardní formou 
elektrické energie hlavního zdroje

S přibývající různorodostí forem vstup-
ní elektrické energie pro napájecí měniče je 
v praxi často nutné poohlédnout se po ne-
standardních typech řešení. Mezi nejrozší-
řenější typ koncového rozvodu elektrické 
energie patří v evropských domácnostech 
i lehkém průmyslu síť se střídavým napětím 

230 V o frekvenci 50 Hz a sinusovém průbě-
hu. Trojfázový systém vedení elektrické ener-
gie k objektům je projektantem v instalaci 
výkonově rovnoměrně rozdělen mezi spotře-
biče. Velikost (popř. periodu a fázový posun) 
napětí reguluje dodavatel energie. Kapacitu 
výkonu dostupnou pro konkrétní místo ob-
vykle odběratel dohodne při sjednání smlou-
vy o dodávkách podle předpokládaných pří-
konů existujících či plánovaných spotřebičů.

V nabídce druhého největšího výrobce spí-
naných napájecích zdrojů na světě MEAN 
WELL lze nalézt v technických listech kaž-
dého typu interval hladiny a přípustnou formu 
vstupní elektrické energie, pro které je zajiš-
těna správná funkce konverze. Hlavní para-
metr (input voltage range) je uveden např. ve 
tvaru 90 až 264 V AC/127 až 370 V DC. Spí-
naný zdroj typu AC/DC o těchto parametrech 
bude spolehlivě udržovat deklarované výstup-

ní parametry, dokud je vstupní napětí zdro-
je min. 90 V a max. 264 V efektivní hodno-
ty sinusového průběhu defi nované frekvence. 
Pro různé hladiny vstupu zdroje výrobce uvá-

dí charakteristiky chování, např. závislost do-
stupného výkonu zdroje na velikosti vstupní-
ho napětí. Je zřejmé, že vstupní proud zdroje 
bude při nižším vstupním napětí vyšší. Druhý 
parametr udávaný v kolonce vstupních poža-
davků katalogu spínaného zdroje typu AC/DC 
je uveden pro napájení stejnosměrným napětím 
(DC). Z obr. 1 je patrné, že přípustná hodno-
ta DC na vstupních svorkách zdroje odpoví-
dá špičkovému napětí (Vpk) harmonického si-
nusového průběhu s efektivní hodnotou Vrms.

V instalacích může dojít k překážce, kdy 
není na daném místě k dispozici nulový vo-
dič – pro napájení zdroje typu AC/DC jsou 
k dispozici pouze tři (dva) fázové vodiče. Pro-
to má MEAN WELL v nabídce zdroje řady 
WDR, které lze napájet zvýšeným vstupním 
napětím (180 až 550 V AC), tedy i sdruženým 
napětím mezi fázemi.

V praxi může být otázkou, zda lze spínané 
zdroje typu AC/DC napájet ve stejné aplikaci 
z různých fází. Díky galvanickému oddělení 
vstupu a výstupu MEAN WELL zdrojů je to 

možné. U výkonově náročnějších aplikací by 
kapacita napájení jednou fází síťového roz-
vodu byla nedostačující. V nabídce MEAN 
WELL jsou zdroje s třífázovým vstupem 

ve výkonech od 240 W do 
10 kW. Typ s nejvyšším vý-
konem lze inteligentně spo-
jovat pro navýšení celkové-
ho výkonu až na 20 kW.

Při napájení ze širo-
ce kolísajících zdrojů na-
pětí (fotovoltaika, větrné 
elektrárny) lze zvýšit ro-
bustnost aplikace před-
řazením DC/DC měni-
če MEAN WELL typu 
DDRH s deklarovaným 
vstupem 150 až 1 500 V.

Z nabídky MEAN WELL lze díky široké pro-
duktové řadě zvolit řešení nejen pro standard-
ní formu el. energie hlavního zdroje zásobují-
cího místní zdroj/měnič napětí pro spotřebič.

www.mean-well.cz
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Obr. 2. Napájení spínaných zdrojů MEAN WELL z různých fází 
rozvodu

Obr. 1. 
Veličiny 
popisující 
hladiny 
střídavého 
napětí

Obr. 3. 
MEAN 
WELL zdroj 
s možností 
napájení 
sdruženým 
napětím

Obr. 3. Redundantní modul ERDN

Ing. Libor Machan, AKAM, s. r. o.

Obr. 1. Zdroj MEAN WELL UHP(R) s funkcí 
redundance

Obr. 2. Redundantní 
modul DRDN


