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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

مدارات کاربرد فراوانی دارد بنحوي که حتی بدون یک منبع تغذیه مناسب راه اندازي و استفاده از منابع تغذیه در بسیاري از 
و کاهنده دارند. حال چه بهتر  DC نوع آماده سازي مدارات غیر ممکن می باشد. اغلب این دستگاه ها و تجهیزات نیاز به منبع تغذیه

تامین ولتاژ جهت ماژول یک  MPD12V-1.0منبع تغذیه  ماژولباشد.  Step Downاز نوع جهت تلفات کمتر بع تغذیه ااین منکه 
را مهیا بر روي مدارات و یا بر روي بردبورد رگوله شده ولتاژ تغذیه  ایجادجهت یک روش ساده و آسان ماژول . باشدمی  مداراتتغذیه 

  .را فراهم می سازد Step Downو از نوع  DCبه  DCولتاژ تغذیه کاهنده این ماژول  سازد.می 

  می دهد.  مایشرا نوضعیت تغدیه بر روي برد  LEDعدد  یک  .می باشدبراي ورودي و خروجی ”0.1 پین هدر ايراداژول م

از ولتاژ ورودي می تواند  .و همچنین داراي جریان خروجی باال می باشد خروجی ثابتولتاژ ورودي وسیع و ولتاژ اژول داراي محدوده م
آمپر باشد.  3می تواند و لحظه اي حداکثر شد. جریان خروجی در حالت باآمپر  1.0جریان خروجی تا و  DCولت  40تا ولت  14.5

  محافظت شده است.ولتاژ معکوس ورودي و ماژول نسبت به اتصال کوتاه خروجی 

  

  .MPD12V-1.0منبع تغذیه  ماژولیک  راه اندازي: 1شکل

  

  

  جزئیات مبدل در جدول زیر آمده است: .2

  تصویر مبدل  توضیحات مبدل                           نام مبدل                                       

MPD12V-1.0  
Step Down/DC to DC/Mini Power Supply/ 

+12v/40v/1.0A/Converter  
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  کاربردها  .3
  رگوله شدهثابت و یک ماژول منبع تغذیه با ولتاژ  
  ماژول منبع تغذیه براي مدارات یکDC  
  ماژول منبع تغذیه یکDC  بهDC  از نوعStep Down 

 
 ویژگی ها .4

 90و  با راندمان باال کاهندهولتاژ  مهیا سازي% 

 ولتاژ  مهیا سازيDC  ولت 12ثابت و رگوله شده 

  رگوله شده ولتاژ مهیا سازيDC to DC -Step Down 

 ولت  40 ولت تا 14.5 داراي رنج وسیع ولتاژ وروديDC 

  می باشدخنک کننده (در صورت گرم شدن نیاز به آمپر  3 جریان لحظه اي ماکزیمم آمپر و  1.0جریان خروجی داراي( 

 ولتاژ معکوس ورودي ت شده نسبت بهمحافظ 

 اتصال کوتاه خروجی به ت شده نسبتمحافظ 

  یک عدد دارايLED تغذیه جهت نمایش 

  قابل استفاده بر روي مدارات و بوردهاي سوراخ دار 

  جهت ولتاژ رگولهصافی داراي خازن 

 ی داراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  29ابعادmm * 20mmبین راهی ، 

 
 

 MPD12V-1.0منبع تغذیه  اژولکانکتور و جزئیات مکانیکی م .5
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 MPD12V-1.0منبع تغذیه  اژولجدول توضیح سیگنال هاي م .6

 

  توضیحات  نوع  نام  شماره
- Vin+ input   ولت 40ولت تا 14.5 ولتاژ ورودي DC   
- GND  -  ورودي سیگنال زمین  
- Vout+  output  ولت  12ثابت و رگوله  ولتاژ خروجیDC  
- GND  -  خروجی سیگنال زمین  

 
  آمپر(در صورت گرم شدن نیاز به خنک کننده می باشد). 3  يا لحظه انیجر ممیماکزآمپر و  1.0جریان خروجی نرمال 

 سیگنال ولتاژ ورودي نسبت به سیگنال ولتاژ خروجی ایزوله نمی باشد  
 

 مبدل: ورژن  .7

 ارائه شده است. Mini Power DC +12Vبا نام بدون تغییر و در ورژن قبل  MPD12V-1.0دل مب

 

 می باشد. MPD12V-1.0 مبدلیک عدد شامل نهایی محصول  -

  بطور کامل تست شده است) مبدل( می باشد. یاصلغیر  جنس با رگوالتور در این محصول آي سی -
  

 

  

  


