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1 Opis urz ądzenia
pulseBEC153  jest impulsowym przetwornikiem napięcia o napięciu wyjściowym 5V i

wydajności prądowej 3A  oraz 2A bez zastosowania chłodzenia. Jest on przeznaczony
jako komponent modeli RC, do zasilania układów elektronicznych takich jak Ŝyroskopy,
servomotory, odbiorniki RF lub inna elektronika o niskim napięciu zasilania. 

Umieszczenie w urządzeniu duŜych kondensatorów pozwoliło na znaczącą redukcję
zakłóceń, oraz dostarczenie duŜej energii w bardzo szybkich impulsach, co ma znaczenie
w przypadku szybkich układów elektronicznych.

1.1 Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe: 7V-16V (2S-3S LiPo, 3S-4S Li-Fe)

Prąd ciągły/chwilowy: 2A / 4A (max 2 min.)

Napięcie wyjściowe: 5.0 V

Dokładność napięcia : 5.00%

Poziom zakłóceń: 50mVpp (przy prądzie 3A)

Parametry fizyczne

Długość: 45 mm

Szerokość: 16 mm

Wysokość: 22 mm

Masa: 17,2 g
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2 Podłączenie urz ądzenia
Ze względu na moŜliwość generowania zakłóceń EM, zaleca się montaŜ urządzenia

moŜliwie w jak największej odległości od odbiornika radiowego oraz innych elementów
elektronicznych oraz przewodów. PoniŜsze schematy przedstawiają przykładowe uŜycie
urządzenia pulseBEC w układzie zasilania odbiornika RF i regulatora obrotów
silnika.Schemat podłączenia do pakietów 3S LiPo
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2.1 Schemat podł ączenia do układów wielopakietowych

2.2 Podł ączenie do układów wielopakietowych wraz z urz ądzeniem
lipoGUARD - monitoruj ącym stan pakietu. 

Praca pulseBEC w układzie wielopakietowym oznacza Ŝe jeden z pakietów jest szybciej
rozładowywany. Aby mieć kontrolę nad stanem rozładowania naleŜy zainstalować
urządzenie monitorujące lipoGUARD z sygnalizacją rozładowania pakietu.
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2.3 Przykłady niewła ściwych poł ączeń.
JeŜeli sumaryczne napięcie pakietów przekroczy 17V, poniŜsze połączenie doprowadzi

do uszkodzenia urządzenia pulseBEC , zwarcia, w konsekwencji uszkodzenia pakietu a
nawet poŜaru.

Podłączenie urządzenia w poniŜszy sposób spowoduje podwyŜszenie potencjału masy.
MoŜe to skutkować niewłaściwym działaniem urządzenia jego uszkodzeniem lub teŜ
uszkodzeniem całego systemu.
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3 Uwagi ko ńcowe

3.1 Gwarancja
● Okres gwarancji wynosi 24 miesi ące od daty nabycia urządzenia.
● Dokonywanie wszelkich przeróbek w urządzeniu skutkuje utratą gwarancji.
● Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego
montaŜu, przeróbek oraz uŜytkowania urządzenia pulseBEC.

3.2 Warunki u Ŝytkowania i przechowania
● Chronić przed kontaktem z wodą.
● Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.

3.3 Ustawa o ochronie środowiska
● Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie środowiska zuŜyte
urządzenie elektroniczne naleŜy przekazać do specjalistycznego zakładu utylizacji
elektroniki.
● Nie wyrzucać do kosza na śmieci!
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4 Zasady bezpiecze ństwa
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