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Zdroje stejnosměrného napětí 110 až 400 V /  

3 500 W nejen pro průmyslové využití

Na uvedené požadavky výrobního nebo 
zpracovatelského průmyslu reaguje jeden 
z největších výrobců spínaných zdrojů na světě 
MEAN WELL uvedením řady PHP-3500-HV. 
Modely PHP již dlouhou dobu spolehlivě pra-
cují v průmyslu všech kontinentů světa. Jejich 

přednostmi jsou vysoká spolehlivost a tichý 
chod (bez ventilátoru) daný vysokou účinnos-
tí a konceptem chlazení. Do PHP rodiny nyní 
přichází varianta HV charakteristická vyšším 
DC výstupním napětím 115, 230 nebo 380 V.

Všechny modely PHP-3500-HV mají za-
budován ruční nastavovací prvek pro úpravu 
parametrů. U typu se jm. výstupem 115 V lze 
hladinu nastavit v rozsahu 110 až 160 V, u zbý-
vajících v rozsazích 170 až 260 V (230 V vari-
anta), resp. 260 až 400 V (400 V typ). Kromě 
manuálního může nastavení výstupu probíhat 

také řídicím napětím 0 až 5 V (v rozsahu 50 až 
120 % jm. napětí a v rozsahu 20 až 100 % jm. 
výstupního proudu).

Řada PHP-3500-HV obsahuje svorku pro 
dálkové vypnutí, logický kontrolní signál DC 
OK (TTL) a také doplňkovou napájecí větev 

12 V / 0,5 A pro napájení podpůrné elektro-
niky nebo senzoriky nezávisle na aktivitě hl. 
výstupní větve. Modely PHP-3500-HV pod-
porují rovněž číslicové řízení a monitoring 
prostřednictvím sběrnice PM (resp. IIC) pro 
automatickou správu napájecích/nabíjecích 
systémů nebo pro ruční nastavení rozhraním 
HMI (člověk – stroj).

Ochrana před přetížením zdroje je formou 
omezení proudu po dobu 5 sec s následnou 
deaktivací výstupu proti vzniku škod poru-
chovým svodem. Další přítomné ochrany 

zabraňují přepětí na výstupu a přehřátí (au-
tomatická obnova funkce zdroje po ochlaze-
ní). Tepelná ochrana má rovněž dostupný ana-
logový výstup 0 až 5 V, při detekci zvýšené 
vnitřní teploty zdroje (T-ALARM na úrov-
ni 3,5 až 5 V) lze včas informovat o nutnos-
ti přijmout opatření nebo předat informaci 
nadřazenému řídícímu systému pro automa-
tický akční zásah a změnu klimatických pod-
mínek v provozu.

Řada výkonných vysoce spolehlivých 
zdrojů PHP-3500-HV byla navržena a certi-
fikována v souladu s EN62368. Konstrukce 
plní požadavky Kategorie přepětí III. Zdroje 
mohou být proto instalovány v rozvodné skří-
ni s výhodami snížení nákladů redukcí počtu 

konverzí, zmenšením rizika úrazu el. prou-
dem dodržením izolační schopnosti a odol-
nosti proti přepětí.

Díky plně číslicovému řízení konverze 
uvnitř PHP-3500-HV je dosaženo účinnosti 
až 96 %. Vysoká integrace výkonu na jednot-
ku objemu 18 W/palec3 vedla k značné kom-
presi rozměrů zdroje v dané kategorii, což 
spolu s pětiletou zárukou předurčuje PHP-
3500-HV pro dlouhodobě spolehlivý stabilní 
provoz i v náročných podmínkách.
www.mean-well.cz

Obr. 1. PHP spínaný zdroj s DC výstupem 110 
/ 230 / 400 V

R. Lin, MEAN WELL, PM, 

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

S příchodem inovací v průmyslovém zpracování a výrobě vznikají požadavky na napájecí 

části se zvýšenou stejnosměrnou hladinou (nad 100 V). Příklady těchto aplikací mohou 

být zahořovací procesy, elektrolytické postupy, centrální dobíjecí dokovací stanice, lase-

rové obrábění nebo i segment LED osvětlení. U všech jmenovaných aplikací je výhodou 

možnost napájení zvýšeným stejnosměrným napětím jediným zdrojem připojeným k dis-

tribuční síti. Tím jsou omezeny náklady na přídavné měniče, ztráty při konverzích i pro-

storové požadavky. Zvýšeným napětím klesnou činné ztráty na vedeních a je umožněno 

použití menších průřezů (úspora prostoru na vedení). Klesnou tedy vstupní souhrnné vý-

daje za materiál a zvýší se celková spolehlivost i účinnost napájecí části.
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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.

www.mean-well.cz

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

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. 2. 
Příklady 
aplikací 
PHP-3500-HV 
zdrojů MEAN 
WELL


