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Zajištění stability průmyslové stejnosměrné 

sběrnice využitím měničů napětí

Praktickým důvodem pro použití DC-DC 
modulů je zajištění stability výstupu při pulz-
ní zátěži, kdy je zvlnění moderních měničů 
stále v desítkách mV. Výhodami použití jed-
noho výkonného měniče zajišťujícího galva-
nické oddělení a stabilitu hlavní funkční hla-
diny (např. 48 V) jsou možnost použít jeden 
záložní systém (UPS) místo samostatného zá-
lohování jednotlivých větví a zvýšení spoleh-
livosti napájecí sekce snížením počtu prvků.

Měnič v provedení na lištu DIN

Pro realizace popsaných aplikací MEAN 
WELL doplnil úspěšně zavedenou řadu 
DC-DC měničů DDR v provedení na liš-
tu DIN o typ s výkonem 480 W a výstupem 
12, 24 nebo 48 V. Výstup měničů je odolný až 
150% špičkovým přetížením např. zátěží ka-
pacitního charakteru (vstupní kapacita řídicí 
elektroniky). Pracovní teplota měniče DDR-
480 –40 až 80 °C dovoluje použití i v náročněj-
ších podmínkách provozu. Výstup měniče lze 
uživatelsky měnit v jemném rozsahu ±15 %, 
např. zvýšit napětí pro kompenzaci úbytků na 
vedení svorky měniče-svorky zátěže.

Měniče DDR-480 díky vysoké účinnosti 
(90 %) neobsahují i při výkonu 480 W ven-
tilátor, o správném chodu napájecí sběrni-
ce informuje bezpotenciálový kontakt DC 
OK. K dispozici je funkce dálkového vy-
pnutí. Pokud základní výkon DDR-480 ne-
dostačuje, lze využít funkci 3+1 pro řízený 

paralelní chod až čtyř modulů (celkové za-
tížení 1 920 W).

Kromě standardně vestavěných ochran vý-
stupu proti přepětí a přetížení je 480W model 
opatřen ochranou proti přehřátí OTP (Over 

Temperature Protection).
Řada DDR plněním zvýšených bezpeč-

nostních a mechanických požadavků drážních 
norem EN 50155, EN 45545-2 umožňuje po-
užití v místech s vyšší mírou vibrací. Robust-
nost provedení dovoluje poskytovat na měni-
če řady DDR prodlouženou záruku 3 roky.

Měnič v provedení pro vestavbu

Na pozici vestavěného odolného měniče 
je v nabídce MEAN WELL řada RSD, rov-

něž plnící přísnější drážní požadavky (vyso-
ká odolnost vibracím až 5 G). Všechny mě-
niče řady RSD se vyznačují malými rozměry 
s nízkým profilem výšky 1U umožňujícím 
montáž do rackových skříní. Nejvýkonněj-
ším modelem je RSD-500 (500 W).

Použití RSD-500 s vestavěným omezením 
maximálního sekundárního proudu, ochrana-
mi proti přetížení, zkratu, přepětí na výstu-
pu a přepólování vstupu zvyšují bezpečnost 
i životnost celé aplikace. Pro ochranu vnitř-
ních prvků a zvýšení samochladící schopnosti 
jsou měniče částečně zapouzdřené. Tato úpra-
va přináší tichý chod, zvyšuje spolehlivost, 
odolnost proti vlivům prostředí a vibracím. 
Přestože také nepotřebují přídavné chlazení 
(ventilátor), jsou měniče RSD schopny praco-
vat při teplotách v rozmezí od –40 do +70 °C.

Výborné parametry předurčují k rozsáh-
lému využití měničů DDR/RSD nejen u že-
lezničních zařízení, tranzitních systémů, au-
tobusů, karavanů, kontejnerů, plavidel, ale 
díky dvoustupňové izolaci a garanci stability 
napětí v průmyslových instalacích, jako jsou 
bezpečnostní a záložní systémy, telekomuni-
kační, bezdrátová zařízení a mnoho dalších.
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Požadavky průmyslu na stabilizované stejnosměrné napájecí sběrnice (DC BUS) při plně-

ní technických i bezpečnostních norem bylo donedávna nutné plnit poměrně složitě při 

nemalých nákladech. V oblasti výroby nebo průmyslovém zpracování jsou nejčastější pra-

covní hladiny napětí technologických prostředků 12, 24 a 48 V. Nezřídka je potřeba ně-

kolik rozdílných úrovní současně. V typické výkonové kategorii 500 až 2 000 W vzniká po-

žadavek účinně převádět hladiny na nižší/vyšší pro specifické zátěže typu řídicí, snímací, 

signalizační, komunikační, monitorovací nebo bezpečnostní prvky. V instalacích obsahu-

jících automaty PLC projekt může vyžadovat u napájecí sekce plnění EN 61558/EN 62368 

s nutností bezpečnostního oddělení obvodových prvků řízení-výkonná část.
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Inovované DC-AC měniče  W /  W se 

sinusovým výstupním průběhem MEAN WELL

Hlavní předností invertorů NTS je bezven-

tilátorové provedení přinášející tichý chod, 

bezúdržbovost a vyšší spolehlivost. Použitím 

odolných komponent a jejich ideálním prosto-

rovým uspořádáním v šasi je umožněn provoz 

měničů v teplotách –20 až 70 °C. Konstrukté-

rům tak nejsou ze strany měničů NTS klade-

ny zvláštní požadavky na umístění.

V nabídce měničů NTS jsou typy s vý-

stupem 110 nebo 230 V. Obě kategorie ob-

sahují modely se vstupem 12, 24 nebo 48 

V. K dispozici je uživatelsky přístupný pře-

pínač DIP pro volbu výstupních parametrů: 

napětí, frekvence a režim. Továrně nastave-

ný jm. výstup 230 V / 50 Hz lze nastavit na 

hodnoty 200, 220, 240 V, podobně u 110V 

typu (nastavení 100 / 115 / 120 V). Nová 

řada měničů NTS je odolná až 200% krát-

kodobému přetížení, účinnost přeměny do-

sahuje 93 %.

Mezi další zabudované funkce patří volba 

úsporného režimu, dálkové vypínání, podpo-

ra komunikace Tx/Rx s mikropočítačem nebo 

PC, ochranné funkce zabraňující poškození. 

Přes porty Tx/Rx je mj. možné dálkové mo-

nitorování stavu. Mezi ochranné funkce patří 

detekce nedovoleného vstupu (nesprávná po-

larita, podpětí, přepětí), hlídání výstupu (svod, 

přetížení) a vnitřní teploty měniče. Typy NTS 

jsou vhodné pro napájení audio a video zaříze-

ní, počítačů, nabíječek, reproduktorů, vysouše-

čů vlasů, osvětlení, mobilních zdravotnických 

zařízení a obecně el. zařízení vyžadující vstup 

AC (alternating current).

MEAN WELL u měničů NTS-250/400 de-

ové harmonické zkreslení (THD) 

do tří procent. Samovolné chlazení umožňuje 

provoz měničů v tichosti se sníženým rizikem 

usazování prachu. Vysoká účinnost konver-

ze snižuje tepelné ztráty, náhradní a záložní 

zdroje energie jsou využívány co nejefektiv-

něji. Vyšší účinnosti lze dosáhnout volbou 

úsporného režimu, vlastní spotřeba přitom je 

minimální (podle typu do 1,5 W).

Elektronické komponenty měničů NTS 

jsou zality ochranným povlakem chránícím 

před působením vlhkosti, prachu, oleje i vi-

brací. Vstup měničů je uzpůsoben pro napáje-

ní z olověných nebo lithiových akumulátorů. 

Bezpečností certifi kace zahrnuje standardy 

CB, E13, EAC, RCM, CE, FCC, rozměry mě-

ničů jsou (d × š × v): 186 × 100,5 × 32 mm.

Měniče NTS-250P/400P DC-AC před-

stavují bezpečné, spolehlivé, fl exibilní ře-

šení inverze stejnosměrného malého napětí 

v aplikacích vyžadujících harmonický prů-

běh nízkého napájecího napětí: domácnosti, 

kanceláře, automobily, lodě a prostory bez 

přípojky k elektrorozvodné síti. Díky plně-

ní mezinárodních bezpečnostních standardů 

a prodloužené záruce 3 roky je použití mě-

ničů všestranné.
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Po čtrnácti letech celosvětově úspěšného provozu TS měničů značky MEAN WELL přichá-

obce průmyslových spínaných zdrojů s modernizací řady. Odpovědí na po-

po cenově dostupných DC-AC měničích (invertorech) je zařazení nové série 

NTS pokrývající výkony 250 až 3 200 W. Prvními dostupnými modely jsou NTS-250P/400P. 

o inovovanou verzi osvědčených typů TS (true sine). Hlavní charakteristikou zůstává 

průběh výstupního napětí umožňující napájet střídavé elektrické stroje. Vnitřní 

řešení nových měničů profi tuje z číslicového řízení konverze přinášejícího miniaturizaci, 

Obr. 1. Měnič 500 W DC-DC na DIN

Obr. 2. Měnič 500 W RSD-500 pro vestavbu


