
Nowy system zasilania AC-DC  

 

Wprowadzany właśnie na rynek nowy podzespół VI BRICK® AC Front End 
to izolowana, regulowana / 48V / przetwornica o mocy 330W. Dodatkowo 
wyposażona jest w korekcję współczynnika mocy. Ten niskoprofilowy 

moduł ma wysokość jedynie 9,55 mm. Nowy konwerter AC–DC 

funkcjonuje w warunkach 
uniwersalnego zakresu napięcia 

wejściowego AC, wynoszącego 
od 85 do 264 V. Ponadto, zapewnia 

on wysoką wydajność przy gęstości 
mocy rzędu 121 W/in3 (7,5W/cm3) 

lub 54 W/in3 dla kompletnego 
zasilacza, który zawiera wszystkie 

niezbędne komponenty, włączając 
w to kondensator podtrzymujący. 

Dzięki temu zintegrowanemu rozwiązaniu mogą Państwo zoptymalizować 
swój projekt i zaoszczędzić sporo czasu. Nowy produkt cechuje: 

 Mała obudowa i niski profil 

o 3,75” x 1,91” X 0,38” (95,3 X 48,6 X 9,55 mm) 

 Zintegrowane prostowanie, filtrowanie i zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe 

o możliwość konfiguracji kompletnego systemu front-end, który 

wypełnia standard IEC 61000-3-2 odnoszący się do szumów 

harmonicznych oraz normę Class B EMI dotyczącą zakłóceń 

przewodzonych 

 Posiada stosowne zatwierdzenia i certyfikaty  

o gwarancja szybszego projektu i dostarczenia produktu 

 Aktywna korekcja współczynnika mocy (PFC - Power Factor 

Correction) 

o wypełnianie standardu EN 61000-3-2 

o oszczędność mocy dzięki dopasowywaniu napięcia i kształtów 

sinusoidalnej fali prądowej, co pozwala na zminimalizowanie 

strat energii podczas wysokonapięciowej transmisji oraz 

obniża zapotrzebowanie na generatory mocy 

 Wyjście: 48 Vdc izolowane i regulowane 

 Moc: 330 W przy pełnym zakresie napięcia wejściowego 

 Maksymalna wydajność: większa niż 92% 

o w zakresie pełnego napięcia wejściowego, przy uwzględnieniu 

pracy do 85 VAC 



o w efekcie możliwe obniżenie poziomu strat i wymagań 

w zakresie chłodzenia aż o 50% 

Znaczącą rolę w uzyskiwaniu tak doskonałych osiągów wydajnościowych 
spełnia, prawnie zastrzeżona przez firmę Vicor, topologia DC-ZVS (Zero-

Voltage Switching) Adaptive Cell™. Umożliwia ona osiągnięcie wysokiej 
wydajności w całym zakresie napięć wejściowych. 

Dystrybucja nowego podzespołu rozpocznie się z końcem tego roku. 

 

Zapraszamy do składania zapytań - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę! 
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