
ZSPM4551 

 

Firma ZMDI ogłosiła opracowanie nowego podzespołu 

ZSPM4551, który stanowi inteligentną ładowarkę dla litowo-

jonowych akumulatorów. 

Drezno, Niemcy, 10 grudnia 2012 

Firma ZMD AG (ZMDI), spółka specjalizująca się w wytwarzaniu 

wydajnych pod względem kosztów podzespołów półprzewodnikowych, 
ogłosiła, że wprowadza na rynek podzespołów elektronicznych produkt 

o oznaczeniu przemysłowym ZSPM4551. Pod tym symbolem kryje 
się synchronicznie przełączająca ładowarka DC/DC dla litowo-jonowych 

(Li-ion) akumulatorów. Jako globalny dostawca podzespołów analogowych 
i analogowo-cyfrowych, które cechują się bardzo niskim poborem energii, 

dla aplikacji samochodowych, przemysłowych, konsumenckich oraz 
medycznych, firma ZMDI skupia się na opracowywaniu rodzin 

kompaktowych i wysokowydajnych produktów. 

Podzespół ZSPM4551 jest konfigurowalny pod kątem napięcia końca 

ładowania, prądu obciążeniowego oraz dodatkowych zmiennych. Dzięki 
temu jest możliwe uzyskanie optymalnych warunków obciążeniowych 

dla szerokiego zakresu baterii Li-ion. Ponadto, częstotliwość przełączania 
wynosząca 1 MHz umożliwia zastosowanie małych komponentów 

filtrujących. Efektem tego jest mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń 
oraz zredukowane koszty systemu. 

 

 

 



Produkt ZSPM4551 posiada zintegrowany interfejs I2C™ (znak towarowy 

NXP), który umożliwia użytkownikowi ustawianie dobranych pod kątem 
danej aplikacji, skompensowanych temperaturowo wartości napięcia końca 

procesu ładowania oraz kontrolę prądów obciążeniowych. W dodatku, 

może on regulować ciągły prąd do wartości wynoszącej aż 1,5 A. 

ZSPM4551 cechuje się również zintegrowanymi przełącznikami mocy, 
wewnętrzną kompensacją oraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 

Podzespół ten oferuje ponadto właściwą dla ogniw Li-ion ochronę przed 
zbyt dużym prądem, zbyt wysoką temperaturą, a także napięciem (VBAT) 

oraz czasem ładowania. Co więcej, urządzenie to dostarcza również 
informację poprzez wyjście typu open-drain do innych komponentów 

w systemie. 

Produkt ZSPM4551 nie posiada konkurencji, jeśli weźmiemy pod uwagę 

jego wysoki poziom integracji, dochodzącą aż do 92% wydajność przy 
typowych obciążeniach i jednoczesnym niezwykle niskim poborze energii. 

Kiedy regulator nie funkcjonuje prawidłowo, to urządzenie pobiera 
zazwyczaj 10µA prądu. 

„ZMDI pragnie opracowywać zaawansowane i wydajne pod względem 

kosztów rozwiązania, które spełniałyby wszystkie wymagania naszych 

klientów. Nasza nowa inteligentna ładowarka ZSPM4551 ma na celu 
wspieranie działań naszych klientów w obrębie przenośnych aplikacji. 

Wierzymy mocno, że produkt ten stanowi idealny przykład wypełniania 
takiej polityki,” powiedział Edward Lam, wiceprezydent działu marketingu 

produktów i rozwoju biznesowego w ZMDI. 

Cechy podzespołu ZSPM4551 

 Ciągły prąd wyjściowy na poziomie 1,5 A 

 Programowalne, kompensowane temperaturowo napięcie końca 

ładowania 

 Możliwość programowania przez użytkownika prądu obciążenia 

 Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wejściowym  

 Pełna ochrona przed przeciążeniem prądowym i zbyt wysoką 

temperaturą 

 Wskaźnik poziomu naładowania 

 Interfejs I2C™ z rejestrami EEPROM  

 Zakres temperaturowy (złącze): od -40°C do 125°C 

 Obudowa: 16-L PQFN (4 mm x 4 mm) 



 

Zapraszamy do składania zapytań - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę! 
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