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Przetwornica napiêcia 
sta³ego DC05 (0.5 Amp.)
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  Sprawnoœæ do 83%.

  Wyprowadzenia  tak samo jak w 
      stabilizatorze 7805

  Napiêcie wejœciowe do 37V  (max 40V)
  Napiêcie wyjœciowe typowe: 5V, 5V4, 7V5, 9V0, 12V, 13V8, 15V
  Pr¹d wyjœciowy nominalny do 500mA.
  Typowe têtnienia na wyjœciu 20 mVpp (max. 40mV).
  Niewielkie wymiary  ( ) 
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Schemat pod³¹czenia przetwornicy

G
N

D

+9V do +37V

masa uk³adu

+5V

ZASTOSOWANIE:
 Obni¿enie napiêcia sta³ego z ma³ymi stratami mocy.u

DC05   jest to  przetwornica ma³ej mocy o pr¹dzie 
wyjœciowym max. 500mA. Mo¿e zast¹piæ  stabilizator 
liniowy dla mniej wymagaj¹cych zastosowañ.  Dziêki 
du¿ej sprawnoœci, w porównaniu ze stabilizatorem, 
straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany 
¿aden radiator.
Przyk³ad:
napiêcie zasilania:        +24V
napiêcie wyjœciowe:      +5V
pr¹d  wyjœciowy:             500mA 
Przy takich za³o¿eniach, stabilizator liniowy pobiera ze 
Ÿród³a pr¹d 500mA i rozprasza moc 9,5W ! co wymaga  
zastosowania  sprawnego radiatora.
W tych samych warunkach przetwornica pobiera ze 
Ÿród³a zasilania pr¹d 126mA i rozprasza moc ok. 0.55W.
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sprawnoœæ
    (ok.)
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500mA

500mA

100mA

12V

24V

ok.74%

ok.80%
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ok.82%

3mA

   20mVpp
      (max)

   40mVpp
      (max)

   600mA
      

W = 30.0mm* 
D  = 16.5mm 
H  = 16.0mm

* wymiar bez 
wyprowadzeñ 
lutowniczych

czêstotliwoœæ
  oscylatora

O** dla temperatury otoczenia do 25C
  

Przyk³adowe dane techniczne przetwornicy DC05 / 5V
dla napiêcia zasilania 12V i 24V i pr¹du obci¹¿enia 100mA i 500mA
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+30V do +48V

1.5KE12A

masa uk³adu

+12V Rezystancja 
obci¹¿enia

IL=300mA

Maksymalne napiêcie wejœciowe przetwornicy to 40V. Mo¿na jednak zwiêkszyæ je do 48V 
w³¹czaj¹c szeregowo na wejœciu diodê zenera12V lub  diodê transil 12V.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ ¿e na diodzie mo¿e wydzielaæ siê znaczna moc.
Zale¿y to od napiêcia diody i pr¹du pobieranego z przetwornicy 

Przyk³ad dla DC05/12V (schemat pod³¹czenia poni¿ej)
Uwe =50V
Uwy = 12V
IL = 300mA  max.

Moc tracona na przetwornicy: = ok. 0.5W
Moc tracona na diodzie transil: = ok. 1.36W  !!!
Sprawnoœæ samej przetwornicy: = ok. 83%
Sprawnoœæ  ca³oœci: = 66%
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