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bracemi, pohybem vzduchu. Z hlediska zátěže
lze dosáhnout až 1,6× delší životnosti provozem zdroje na 75 % jmenovitého výkonu i při
teplotě okolí 55 °C. Z pohledu pracovní teploty se ukázalo, že zvýšení teploty k 70 °C zkrátí
životnost zdroje na třetinu (obr. 3).
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Tchajwanský výrobce spínaných zdrojů MEAN WELL s 35letou tradicí, představil první napájecí zdroj pro LED v roce 2008. Typ nesl označení CLG-150 a od té doby se nabídka LED
zdrojů tohoto výrobce rozrůstá. Vývojářům MEAN WELL se naskytla příležitost analyzovat
stav prvních dodaných kusů LED zdrojů CLG (obr. 1) po téměř jedenáctiletém provozu. Byla
provedena podrobná inspekce parametrů, s jejímiž výsledky se mohou čtenáři seznámit.
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