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Uusi 30 W:n ulkoinen teholähde CF-
tyypin lääkintälaitteille 

Pvm: Keskiviikko 17 kesäkuu 2015 
 
Euroopan suurimpiin teholähteiden toimittajiin kuuluva Powerbox on jo 
kolmen vuosikymmenen ajan ollut yksi johtavia lääkintälaitteisiin 
teholähteitä kehittäviä yrityksiä. Nyt Powerbox tuo markkinoille EXM30-
sarjan 30 watin ulkoiset teholähteet. 85–264 VAC:n syöttöjännitealue (teho 
laskee alle 100 VAC:ssa) ja 12, 15 tai 24 VDC:n antojännite takaavat, että 
laitesarja soveltuu laajalti erilaisiin sovelluksiin. 

”Asetimme EMX30-sarjan suunnittelussa tavoitteet korkealle. Muun muassa 
CF-tyypin ja kriittisten terveydenhoitosovellusten edellyttämä pieni vuotovirta, 
lääkintätiloissa ja kotona käytettäviä lääkintälaitteita koskevat 
vesisuojausvaatimukset, pitkä käyttöikä, pienet tehohäviöt ja korkea huipputeho 
sekä soveltuvuus maailmanlaajuiseen käyttöön olivat vaatimuslistallamme. Alle 
10 µA:n vuotovirta, kotelointiluokka IP 21, IEC 60601-1-11 -hyväksyntä 
kotikäyttöön, 88 prosentin hyötysuhde, 440 000 tunnin keskimääräinen 
vikaantumisväli, 85–264 VAC:n syöttöjännite sekä vaihdettavat AC-
pistokesovittimet osoittavat, että olemme onnistuneet”, toteaa 
tuotehallintajohtaja Martin Fredmark. 

Vähän komponentteja sisältävä flyback-topologia mahtuu kompaktin kokoiseen 
design-koteloon, jolla on luokan II suojaeristys ja IP 21 -vesisuojaus, ja laitteen 
mukana tulee pistokesovittimet. Vaikka laitteeseen viitataan 30 watin laitteena, 
sen nimellisteho on 36 W ja huipputeho mahtavat 45 W (hetkellinen huipputeho 
vielä tuntuvasti enemmän). Sisäänrakennettu älykäs lämpösuojaus pidentää 
laitteen odotettavissa olevaa käyttöikää ja luotettavuutta. Poikkeuksellisen pieni, 
alle 0,2 W:n tyhjäkäyntiteho pienentää osaltaan energiankulutusta ja laitteeseen 
kohdistuvaa kuormitusta. 

EXM30-sarja tarjoaa monenlaisia säästöjä. Sen hinnan ja suorituskyvyn suhde 
vakuuttaa vaativissa käyttökohteissa jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Myös 
muissa käyttökohteissa vähäiset energiahäviöt, pitkä odotettavissa oleva 
käyttöikä, luotettavuus ja ylikuormituksen kesto voivat ajan mittaan tuoda 
tuntuvia säästöjä. Yksi malli maailmaanlaajuiseen käyttöön karsii tehokkaasti 
laitekirjoa. Ulkoinen teholähde ei vie laitteen sisällä tilaa, poistaa lämmön ja 
EMC-säteilyn lähteen ja lieventää joitakin viranomais- ja sertifiointivaatimuksia, 
joten se lyhentää sisäiseen teholähteeseen verrattuna merkittävästi 
tuotekehittelyyn kuluvaa aikaa ja pienentää kustannuksia. 

EXM30-sarja vastaa sähköturvallisuusstandardeja ja -luokituksia IEC60601-1 
Edition 3, IEC60601-1-11, luokan II suojaeristys ja IP 21 sekä RoHS- ja WEEE-
ympäristödirektiivejä ja REACH-asetusta. 
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Vuonna 1974 perustettu Powerbox on Euroopan johtavia teholähdetoimittajia. Yritys palvelee 
asiakkaita kaikkialla maailmassa 15 maassa ja neljässä maanosassa sijaitsevien toimintojensa 
kautta. Powerboxin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa. Laajan osaamisen, kokemuksen ja 
tuotevalikoiman ansiosta Powerbox pystyy tarjoamaan sekä asiantuntijapalveluita että 
laitetoimituksia ja tehostamaan asiakkaidensa kilpailukykyä tarjoamalla optimoituja 
teholähderatkaisuja ja -tietämystä. 
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