POWER
SOLUTIONS

Świat się zmienił.

Jesteśmy na to przygotowani!
OTACZAJĄ NAS MILIARDY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, KTÓRE POTRZEBUJĄ
NIEZAWODNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA. WIESZ O TYM, JEŚLI JE PROJEKTUJESZ LUB
SPRZEDAJESZ. JM ELEKTRONIK ZAPRASZA CIĘ DO WSPÓŁPRACY I TWORZENIA ROZWIĄZAŃ
APLIKACYJNYCH JUTRA – JUŻ DZIŚ!

JM ELEKTRONIK –
DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ:
DEDYKOWANY ZESPÓŁ INŻYNIERÓW APLIKACYJNYCH
• Nieodpłatnie wspieramy Klientów wiedzą naszych inżynierów, co przekłada się na skrócenie czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek,
redukcją kosztów i zmniejszeniem ryzyka decyzji technicznych.
STABILNOŚĆ I WIARYGODNOŚĆ
• Jesteśmy obecni na rynku od prawie 30 lat budując konsekwentnie pozycję jednego z największych polskich dystrybutorów. Współpraca z nami
oznacza pewność i terminowość dostaw, przewidywalność cen zakupu.

M

obilność to teraźniejszość, a ekologia to przyszłość. Świat urządzeń IoT domaga się miniaturowych źródeł energii, które muszą wystarczyć
na cały cykl życia produktu liczony w latach i które nie degradują środowiska.
Inteligentne budynki i inteligentne miasta potrzebują źródeł
zasilania dla urządzeń sieci bezprzewodowych, które będą
pracować tak samo wydajnie podczas arktycznych mrozów
i upalnych letnich dni. Rozwiązania dla telematyki, energetyki profesjonalnej, automotive i kolejnictwa muszą spełniać
wyśrubowane normy, odporność na udary mechaniczne, zapylenie i pracę w cyklu „heavy duty”.
Komputery przemysłowe, które dystrybuujemy pracują
w kombinatach chemicznych, czy przemyśle przetwórczym
w bardzo trudnych warunkach. One również potrzebują zasilania zapewniającego nieprzerwaną, wieloletnią pracę, także
w okolicznościach awaryjnych przerw zasilania z sieci.
Celem tej publikacji nie jest prezentowanie danych tysięcy pozycji produktowych, które możemy Państwu zaoferować. To
zaproszenie do współpracy i rozmowy o Państwa potrzebach.

ATRAKCYJNE CENY DZIĘKI NAWIĄZYWANIU BEZPOŚREDNIEJ
WSPÓŁPRACY WYŁĄCZNIE Z WIARYGODNYMI PRODUCENTAMI
• Przez lata nawiązaliśmy bezpośrednie umowy handlowe/dystrybucyjne
z wyselekcjonowanymi pod względem wysokiej wiarygodności światowymi producentami, co pozwala nam zaoferować atrakcyjne ceny produktów.
CUSTOMIZACJA BUDUJĄCA PRZEWAGĘ I TRANSFER KNOW-HOW
WPROST OD PRODUCENTÓW
• Bezpośrednie relacje z producentami pozwalają nam zaproponować
Klientom rozwiązania dopasowane dokładnie do ich potrzeb, dzięki którym mogą oni zbudować swoją przewagę nad konkurencją. Transfer wiedzy wprost od producentów pozwala tą przewagę utrzymywać w kolejnych
wspólnie realizowanych projektach.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
• Nasza firma oferuje rozszerzone portfolio usług – także kontraktowy montaż elektroniki EMS - co pozwala nam odciążać Klientów w ich codziennych działaniach pozwalając zająć się ważnymi decyzjami strategicznymi.
DOSTĘP DO BAZY WIEDZY
• Baza wiedzy dostępna bez opłat;
• Szereg szkoleń on-line i video w jakości HD realizowanych
przez ekspertów.
• ZAKUPY ON-LINE W DEDYKOWANYM KANALE - W PORTALU B2B

O bateriach wiemy
prawdopodobnie wszystko!
JAKO DYSTRYBUTOR, KTÓRY SPECJALIZUJE SIĘ W OGNIWACH DO ZASTOSOWAŃ
PROFESJONALNYCH I KONSUMENCKICH, DAJEMY PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ WYBORU
Z SETEK PRODUKTÓW ZGROMADZONYCH W PORTALU B2B JM ELEKTRONIK, GOTOWYCH
DO ZAKUPU ON-LINE.
Nasze bogate portfolio zawiera produkty marek takich jak:
•
•
•
•

ANSMANN
EEMB,
EVE,
FANSO,

•
•
•
•

• Wiele popularnych modeli jest dostępnych od
ręki, przez co po 24 godzinach mogą znaleźć
się w Państwa firmie: na stole laboratoryjnym
działu R&D lub w sprzedawanym przez Państwa urządzeniu.

HCB,
MOLI,
OMNERGY,
RENATA.

Jako nieliczni zapewniamy wsparcie projektowe eksperta
Power Solutions z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży
bateryjnej i źródeł zasilania.

• Wraz z naszymi dostawcami rozwijamy rodzinę produktów customizowanych: na przykład takich, które pracują w temperaturze do
+150C czy ogniw zawierających precyzyjnie
dostrojony układ PCM czy BMS.

• Dodatkowo możliwe jest zamówienie ogniw
i pakietów ogniw wyposażonych w wiązkę
i złącze z dowolnie wybranym wtykiem (wtykiem z np. katalogu MOLEX czy JST).

OGNIWA TYPU PRIMARY
(OGNIWA JEDNORAZOWE) BRAK MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA
(NON RECHARGEABLE)

Rodzaj chemii
Gęstość energii
Zakres temperaturowy
składowania/pracy
Pojemność
Samorozładowanie
Prąd obciążenia C/szpilka C
Obudowa
Możliwość customizacji

Zastosowanie

Bezpieczeństwo użytkowania

Li-SOCl₂

Li-MNO₂

Li-Po







-40˚C÷70˚C

-40˚C÷70˚C

-10˚C ÷60˚C

od mAh (ogniwa guzikowe) do
10 Ah (ogniwa cylindryczne)

od mAh (ogniwa guzikowe) do
10 Ah (ogniwa cylindryczne)

od mAh do 10Ah na ogniwo







0,001C/0,1C

0,002C/0,2C

0,1C/0,15C

Guzikowe, cylindryczne

Cylindryczne

Ogniwa płaskie







Urządzenia z małym poborem
mocy przewidziane do
długotrwałej pracy
- komunikacja Wireless:
LoRaWAN, ZigBee,
BLE, Z-Wave
- wodomierze/ciepłomierze podtrzymanie pamięci µP
- urządzenia IoT

Urządzenia z wyższym
zapotrzebowaniem mocy
- komunikacja Wireless: GSM,
3G/LTE, WLAN
- systemy alarmowe
- AKPiA
- white goods (AGD)
- urządzenia IoT

Urządzenia z wyższym
zapotrzebowaniem mocy
- komunikacja Wireless:
GSM, 3G/LTE, WLAN
- systemy alarmowe
- AKPiA
- white goods (AGD)
- urządzenia IoT







Li-Ion

Li-Po

LiFP

200-1000

300-700

2000-10000

OGNIWA TYPU SECONDARY
(AKUMULATORY) – MOŻLIWOŚĆ
ŁADOWANIA (RECHARGEABLE)
Rodzaj chemii
Liczba cykli ładowania/
rozładowania – w zależności
od aplikacji i DOD
Gęstość energii







Zakres temperaturowy pracy
dla procesu rozładowania

-20˚C÷65˚C

-20˚C÷65˚C

-20˚C÷54˚C

Zakres temperaturowy pracy
dla procesu ładowania

0˚C÷40˚C

0˚C÷40˚C

0˚C÷40˚C

od mAh (ogniwa guzikowe) do
5 Ah (ogniwa cylindryczne)

od m Ah do 10 Ah na ogniwo

od mAh do 100 Ah na ogniwo

Samorozładowanie







Prąd obciążenia C

1C/10C

1C/5C

1C/10C

Guzikowe, cylindryczne

Ogniwa płaskie, podłużne lub
zakrzywione.

Cylindryczne/blok







System zasilania dla roweru
elektrycznego, elektronarzędzi, BBU (battery backup unit)

Tablety, urządzenia HMI, kasy
fiskalne, drukarki fiskalne.

Systemy magazynowania
energii ESS (Energy Storage
Systems). Urządzenia w branży
medycznej do zasilania
przewoźnych urządzeń
diagnostyki – RTG, USG i inne.







Pojemność

Obudowa
Możliwość customizacji

Zastosowanie

Bezpieczeństwo użytkowania

OGNIWA LITOWO – JONOWE
Standardy i formaty ogniw litowo-jonowych
zmieniają się wraz z rozwojem parametrów
technicznych urządzeń. Samochody elektryczne czy magazyny energii EES wymagają
zastosowania solidnych ogniw o dużej wydajności prądowej i wydajności liczonej w latach. Takie rozwiązania powinny pracować
w niezwykle szerokim zakresie temperatur:
pożądana jest możliwość ładowania baterii
zimą, gdy temperatura spada poniżej zera
i rozładowania ich w upalne letnie dni.
Nasza firma oferuje ogniwa nie tylko w znanym formacie 18650, ale również nowinkę
techniczną: ogniwa w formacie 21700 które
łączą doskonałe parametry i większą gęstość energii.

SUPERKONDENSATORY SĄ SUPER!
Jako nieliczni oferujemy zestawy bateria
+ superkondensator.
Tego typu rozwiązania predystynowane są do zasilania urządzeń IoT oraz sprzętu medycznego,
czy profesjonalnego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego komponentu, ogniwa hybrydowe łączą
zalety stabilnej, odpornej na starzenie się chemii
o dużej gęstości energii i zdolności superkondensatorów do dostarczania dużej ilości prądu w impulsie. Pozwala to na wydajną pracę urządzenia
IoT wyposażonego w moduł komunikacyjny GSM,
który może pobierać kilka amperów w fazie TX.
Moduły są dostępne w standardowych wykonaniach, równocześnie istnieje możliwość opracowania zestawów customizowanych (ogniwa, typ
superkondensatora, wiązki kablowej czy wtyku).

UKŁADY ZARZĄDZANIA PROCESEM ŁADOWANIA, KONTROLERY PRZETWORNIC, LDO.

Możemy zaproponować Państwu całą gamę specjalizowanych
układów scalonych przydatnych do budowyt przetwornic DC/DC,
kontrolerów PWM. Układy zarządzające procesem ładowania
(Charge Management Controllers) zapewniają długi okres użytkowania ogniw, pełne wykorzystanie dostępnej pojemności,
monitorowanie prądu, temperatury ogniw oraz kontrolę czasu
ładowania, co zwiększa bezpieczeństwo procesu.

Przykładowe układy cieszące się dużą popularnością: LDO
o wyjątkowo niskim poborze prądu (Iq=2 μA) lub
kontroler przetwornicy step up (DC/DC) – pracujący ze sprawnością 96%, co predestynuje go zwłaszcza do
pracy z układami zasilanymi bateryjnie.

Elementy bierne i towarzyszące
JEŚLI SAMODZIELNIE PROJEKTUJESZ PRZETWORNICĘ AC/DC CZY DC/DC ZAPYTAJ NAS
O ELEMENTY BIERNE. W NASZYM PORTFOLIO PRODUKTOWYM POSIADAMY TYSIĄCE
DŁAWIKÓW, DŁAWIKÓW SKOMPENSOWANYCH PRĄDOWO I TRANSFORMATORÓW
WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, KTÓRE POZWOLĄ ZBUDOWAĆ PEWNIE DZIAŁAJĄCY
UKŁAD PRZETWORNICY, CZY FILTR PFC NA JEJ WEJŚCIU. KONDENSATORY
PRZECIWZAKŁÓCENIOWE, FILTRUJĄCE I MAGAZYNUJĄCE ENERGIĘ TO ŚWIETNE
UZUPEŁNIENIE CAŁOŚCI.
TRANSFORMATORY SIECIOWE
Transformatory sieciowe przeżywają swój renesans dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, wbudowanych zabezpieczeń, impregnacji uzwojeń za pomocą żywicy. Komponenty
tego rodzaju są produkowane w standaryzowanych typoszeregach dopasowanych do najczęściej spotykanych poziomów napięć, dzięki czemu dobór odpowiedniego modelu jest łatwy.
Elementy są estetyczne i niezwykle korzystne
cenowo. Zapoznaj się z nimi!

DŁAWIKI SKOMPENSOWANE PRĄDOWO

TRANSFORMATORY IMPULSOWE

CUSTOMIZOWANE
ELEMENTY INDUKCYJNE
Wykonanie cewki indukcyjnej czy transformatora
impulsowego od dobrych
parametrach użytkowych nie
jest proste. Wymaga zastosowania odpowiedniej jakości rdzenia magnetycznego
i drutu nawojowego / lica wykonanego w odpowiedniej
technologii. Materiał zastosowany na karkas powinien
być odporny na starzenie się,
temperaturę i czynniki chemiczne. Istotne są również
materiały izolacyjne, zastosowane w projekcie. Trzydzieści lat doświadczenia
firmy JM elektronik gwarantuje precyzję i jakość indukcyjności customizowanych
wykonywanych na zlecenie
Klientów. Wypróbuj nas!

PRZETWORNICE AC/DC I DC/DC
Układy przetwornic firmy Aimtec cechuje duża sprawność przetwarzania, ochrona przeciwzwarciowa, separacja galwaniczna obwodów oraz mnogość opcji wykonania. Dostępne w szerokim zakresie
napięć wejściowych i wyjściowych, mocy (od 0.5 W do kilkuset W),
zakresach temperatur pracy (-40˚C do +100˚C). Dostępne są warianty obudów przystosowane do montażu SMD lub THT. Doskonałe
do wymagających zastosowań profesjonalnych dzięki zgodności
z normami (jak: IEC61000-4, EN55022 – Class A EMC, EN60950-1,
opcjonalnie EN50155).
W ofercie posiadamy również wysokiej klasy przetwornice HAHN
serii HS wykonane w standardowym rastrze napięć wyjściowych
i mocy wyjściowej 3W. Jeden element zastępuje całkowicie układ
zasilacza AC 230V / DC.

ZASILACZE DLA LED
Oświetlenie wykorzystujące efektywne energetycznie
diody LED to obecnie standard. Chcąc maksymalnie
wykorzystać strumień świetlny oferowany przez te elementy bez straty trwałości, konieczne jest zastosowanie
tzw. drajwerów LED. Firma MOONS to dostawca wysokiej jakości zasilaczy, które świetnie nadają się do celów
profesjonalnych (np. oświetlenie uliczne) i są odporne
na warunki atmosferyczne.

KOMPONENTY WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY PRZETWORNIC MOCY
ELEMENTY INTERFEJSU:
• wyświetlacze i touchpanele;
• komputery jednopłytkowe
i embedded-box;
• dostosowane do pracy w niskich i
wysokich temperaturach, wibracjach,
wstrząsach i w silnym oświetleniu;

UKŁADY KOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJI PRZEWODOWEJ:
• 2G/3G/LTE/5G;
• WiFi/BT;
• LoraWAN, ZigBee;
• Ethernet, EtherCAT, MODBUS,
PROFIBUS;

ELEMENTY STEROWANIA:
• mikrokontrolery, drivery, przetworniki,
wzmacniacze różnicowe;
ELEMENTY DYSKRETNE
I ELEKTROMECHANICZNE

Zapraszamy
do Portalu Zakupowego B2B

POWER SOLUTIONS
BY JM ELEKTRONIK

MY WIEMY O CO CHODZI

JM elektronik sp. z o.o.
ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
tel.: 32 339 69 00
powersolutions@jm.pl
Facebook.com/jmelektronik
Odwiedź nasze strony:
www.jm.pl, jm-ems.pl

