
Moduły 50W o wysokiej gęstości mocy  
 

 
 

Podzespół o oznaczeniu VRB-LD-50W to całkiem nowy, wysokowydajny moduł 
zasilania DC-DC. Jego kompaktowe wymiary (2,0*1,0*0,4 mm) i wydajność 

wynosząca 50 W sprawiają, że produkt ten charakteryzuje jedna 
z największych gęstości mocy w przemyśle. 

 

Sprawność podzespołu VRB-LD-50W wynosi aż do 93%. Wynik ten jest dużo 
lepszy od osiągów modułów konkurencyjnych. Wysoka wydajność nie 

zabezpiecza przed wydzielaniem się ciepła, lecz dzięki właściwemu projektowi 
chłodzenia sprawia, że układ VRB-LD-50W działa w zakresie temperatur pracy 

wynoszącym od -40 do +85˚C. 
                                  

Oprócz wyżej wspomnianych cech, podzespół VRB-LD-50W posiada specjalną 
budowę i optymalizację obwodu, co umożliwia skuteczną ochronę przed 

zakłóceniami, jak również ograniczenie promieniowania. Nowy produkt spełnia 
wymagania standardu EN55022 

CLASS A bez zewnętrznych 
elementów. W celu osiągnięcia 

wyższego poziomu (CLASS B) 
wystarczy jedynie dodać prosty 

obwód zewnętrzny. 

 
Jeżeli chodzi o funkcje posiadane 

przez moduł, to należy wspomnieć 
o regulacji napięcia wyjściowego, 

ochronie przed zbyt wysoką 
temperaturą i napięciem, a także 

przed zwarciem. Ponadto, firma Mornsun wyposażyła nowy układ w najnowszą 
strukturę odpowiedzialną za rozpraszanie ciepła, aby spełnić specjalne 

wymagania klientów.  
 

Typowe aplikacje dla tych konwerterów to urządzenia pracujące na zasilaniu 
bateryjnym, oprzyrządowanie, architektury dystrybuowanej mocy 

w komunikacji i elektronice przemysłowej oraz wiele innych. 
  

Główne zalety podzespołu VRB-LD-50W  

 Doskonała wydajność rzędu nawet 93% 

 Szeroki zakres napięcia wejściowego (2:1) 

 Wymiary 2,0”x 1,0”x 0,4” 

 Zdalne sterowanie włącz/wyłącz 

 Ochrona przed przeciążeniem prądowym i przeciwzwarciowa  

 Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą 



 Izolacja 1500VDC 

 Ekranowana, metalowa obudowa z izolowaną płytą 

 

Podstawowe informacje o firmie Mornsun  
 
Firma Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. (spółka z o.o.) została założona w roku 

1998 i jest obecnie wiodącym producentem układów scalonych, modułów zasilania, 

komponentów sterowniczych, wzmacniaczy oraz nadajników. Prawie wszystkie jej produkty 

są wyposażone w izolację wejścia i wyjścia. Podzespoły firmy Mornsun posiadają różnorodne 

certyfikaty (RoHS, CE, UL, EN60601-1). Ponadto, sama spółka spełnia rygorystyczne normy 

ISO 9001 (w zakresie zarządzania jakością) i ISO 14001 (odnoszącą się do zarządzania 

środowiskowego).  

 

Zapraszamy do składania zapytań - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę! 
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