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1 Opis urz ądzenia
pulseBEC163  jest impulsowym konwerterem napięcia stałego typu step-down o duŜej

sprawności. Przetwarza napięcie z pakietu zasilającego na stabilizowane napięcie
wyjściowe o wartości 6V. MoŜe być stosowany jako element zwiększający wydajność
obwodu zasilającego pokładowe elementy modelu takie jak: Ŝyroskopy,
serwomechanizmy, odbiorniki RF lub inne urządzenia elektroniczne wymagające
stabilnego napięcia 6V.

Ze względu na duŜą sprawność energetyczną zapewnia stabilne napięcie zasilania w
całym zakresie wydajności prądowej. W zaleŜności od sposobu zainstalowania urządzenia
moŜe dostarczyć prąd o następującej wartości:

• 2A przy pracy bez wymuszonego chłodzenia

• 3A przy chłodzeniu strugą powietrza

Umieszczenie w urządzeniu kondensatorów o wysokiej pojemności pozwoliło na
znaczącą redukcję tętnień napięcia na wyjściu i jednocześnie umoŜliwiło dostarczenia
potrzebnej energii w impulsach prądowych. Ma to zastosowanie np.: w zasilaniu serw
modeli helikopterów z napędem elektrycznym. Pobór prądu przez serwa modelu
helikoptera, ma charakter impulsowy, szczególnie w układzie CCPM z serwami podpiętymi
bezpośrednio do głowicy. W związku z powyŜszym pulseBEC163 jest dedykowany do
modeli klasy 450 (Align T-Rex450, Raptor Mini Titan E325, itp.) Zastosowanie
pulseBEC163 zwiększa wydajność regulatora obrotu poprzez brak dodatkowego
obciąŜenia jego obwodów. Ma to szczególne znaczenie w regulatorach obrotów z
wbudowanym układem zasilającym awionikę modelu w postaci parametrycznych
stabilizatorów napięcia.
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1.1 Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zakres napięcia wejściowego 8V - 16 [V]

Ilość ogniw pakietu LiPo 2S – 3S

Ilość ogniw pakietu LiFe 3S – 4S

Max. prąd ciągły bez chłodzenia 2 [A]

Max. prąd ciągły z chłodzeniem wymuszonym 3 [A]

Napięcie wyjściowe 6.0 [V]

Dokładność ustawienia napięcia wyjściowego +/- 100 [mV]

Tętnienia napięcia wyjściowego (przy prądzie 3A) 50 [mVpp]

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 elektromagnetycznych EM, zaleca się

montaŜ urządzenia moŜliwie jak najdalej od odbiornika radiowego oraz innych elementów
elektronicznych. Przewody zasilającej awionikę modelu równieŜ powinny być ułoŜone z
dala od pulseBEC.

PoniŜsze schematy przedstawiają przykładowe uŜycie urządzenia pulseBEC w układzie
zasilania odbiornika RF i regulatora obrotów silnika.

2.1 Schemat podł ączenia do pakietów 3S LiPo

5



2.2 Schemat podł ączenia do układów wielopakietowych

2.3 Podł ączenie do układów wielopakietowych wraz z urz ądzeniem
monitoruj ącym stan pakietu. 

Praca pulseBEC w układzie wielopakietowym moŜe doprowadzić do szybszego
rozładowania jednego z pakietów, do do którego podłączone jest urządzenie. Aby mieć
kontrolę nad stanem rozładowania, zaleca się stosowanie monitora stanu pakietu, np.:
lipoGUARD3S z oferty RCConcept.
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2.4 Przykłady niewła ściwych poł ączeń.
JeŜeli sumaryczne napięcie pakietów przekroczy 17V, poniŜsze połączenie doprowadzi

do uszkodzenia urządzenia pulseBEC . MoŜliwe jest równieŜ wystąpienie zwarcia w
obwodzie, które moŜe uszkodzić pakiet, a nawet spowodować poŜar.

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

9



NOTATKI
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