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Імпульсне джерело живлення M401 - це готовий, налаштований, мініатюрний, 
модуль з низькою потужністю, покликаний замінити конденсаторні джерела 
живлення в пристроях, в яких потрібна розв'язка з мережею 220В, 50-60Гц, 
а стабільність вихідної напруги не є важливою.

Технічні характеристики
• Напруга живлення ..................................................................180-250 В
• Частота мережі живлення ......................................................50-60 Гц
• Максимальна потужність джерела навантаження................1.5 Вт
• Діапазон постійних вихідних напруг………………………….11-14 В
• Діапазон струмів навантаження ........................................ 0-130 мА
• Габаритні розміри, Д*Ш*В...................................................44*13*20 мм

    Опис модуля
Наявність напруги на виході відображається світлодіодом.  
Блок живлення рекомендуємо застосовувати для живлення малопотужних
пристроїв, що споживають до 1.5 Вт, у тривалому режимі роботи, де
потрібна розв'язка по мережі. Модуль добре підходить для живлення
мініатюрних пристроїв автоматики.

М401 можна застосовувати для міні-освітлювальних LED-світильників
та LED-стрічок. Оскільки максимальний гарантований струм 130мА, при
12В, то можливе підключення світлодіодів або LED-стрічок, потужністю до
1.5 Вт, а також модулів керування з димуванням на основі ШИМ.
Навантаження вище 1.5Вт може викликати пульсації світлового потоку. Це
конструктивними особливостями схеми джерела.
Дозволяється не тривале збільшення навантаження до 160 мА, але тоді на
виході можуть з'явитися пульсації, які слід враховувати для ваших
пристроїв. Рекомендуємо використовувати максимальне навантаження до
130мА! При збільшенні струму навантаження понад 130мА, можливий
варіант, коли модуль просто не запуститься. Рішення – зменшити струм
пристрою.
Ми не рекомендуємо додавати електроліти на виході з загальною ємністю 
1000 мкФ, через те, що джерело може не починатись при максимальному 
навантаженні. Номінальне значення електролітів у модулі цілком достатньо 
для зазначених струмів максимального навантаження, і більшість можливих 
застосувань.На виході стабілізатора встановлюється електроліт 220 мкФ. Для 
більш стабільної вихідної напруги рекомендуємо використовувати аналогічне 
джерело живлення типу M401-12 або M401-5, на 12 та 5 вольт відповідно, 
залежно від ваших потреб.
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Схема електрична принципова

Підключення модуля живлення

Будьте уважні: не плутайте вхід і вихід, підключення високої та низької 
напруги, що може призвести до виходу модуля з ладу! Заборонено 
закорочувати вихід модуля!

Пристрій у робочому стані знаходиться під високою напругою 220 Вольт, а 
тому будьте особливо уважні та обережні!
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Описание пристрою
Импульсный блок питания М401 — это готовый, настроенный, миниатюрный, 
маломощный модуль, призван заменить конденсаторные источники питания 
в устройствах, в которых необходима развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и не 
важна стабильность напряжения на выходе.

Технические характеристики
    •  Напряжение питания    ………………………...…….…....180-250 В
    •  Частота питающей сети ……………………………..…… 50-60 Гц
    •  Максимальная мощность нагрузки источника ..……...... 1.5 Вт.
    •  Диапазон постоянных напряжений на выходе……….. 11-14 В.
    •  Диапазон токов нагрузки …………………………………. 0-130 мА
    •  Габаритные размеры, Д*Ш*В……………………….…….44*13*20 мм

Описание модуля
  

Наличие напряжения на выходе индицируется светодиодом. Для нормальной 
работы источника необходимо обеспечить диаппазон рабочих токов нагрузки, 
до 100мА. 

Источник рекомендуем применять для питания маломощных устройств, 
потребляющих до 1.5 Вт, в длительном режиме работы, где необходима 
развязка по сети. Источник стабильного напряжения хорошо подходит для 
питания миниатюрных устройств автоматики.

М401 можно применять для мини-осветительных LED-светильников и LED-
лент. Поскольку максимальный гарантированный ток 130мА, при 12В, 
возможно подключение светодиодов или LED-лент, мощностью до 1.5 Вт, а 
также модулей управления с дымом на основе ШИМ. Нагрузка выше 1.5Вт 
может вызвать пульсацию светового потока. Это связано с конструктивными 
особенностями схемы источника.

Допускается не длительное увеличение нагрузки до 160 мА, но тогда на 
выходе могут появиться пульсации, что следует учитывать для ваших 
устройств.  Рекомендуем использовать максимальную нагрузку до 130мА!!! 
При увеличении тока нагрузки сверх 130мА, возможен вариант, когда 
источник просто не запуститься. Решение — уменьшить ток устройства.
Не рекомендуем добавлять на выходе электролиты, суммарной емкостью 
свыше, 1000 мкФ, по причине того, что источник может не запуститься под 
максимальной нагрузкой. Номинал электролитов в модуле вполне достаточен 
для указанных максимальных токов нагрузки, и большинства возможных 
применений. На выходе стабилизатора установлен электролит 220 мкФ. Для 
более стабильного выходного напряжения рекомендуем применять 
аналогичный источник питания типа М401-12 или М401-5, на 12 и 5 вольт 
соответственно, в зависимости от ваших нужд.
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Схема электрическая принципиальная

Подключения модуля питания

Будьте внимательны: не путайте вход и выход, подключение высокого и 
низкого напряжения, что может привести к феерическому выходу модуля из 
строя!!! Запрещено закорачивать выход модуля!

Устройство в рабочем состоянии находится под высоким напряжением 
220 Вольт, а потому будьте особенно внимательны и осторожны!!!
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