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RECOM DESTACA SISTEMAS DE GESTÃO DE BATERIAS NO SETOR AUTOMÓVEL

precisa de eletricidade?
Axel Stangl, Product Sales Manager Power, RUTRONIK

Steve Roberts, CTO, RECOM

A indústria automóvel 
requer fontes de 
alimentação em 
muitos projetos 
diferentes e de grande 
qualidade. A Recom 
abrange quase todas 
as áreas de alta 
qualidade. 

-

diversão a sistemas de auxílio à condução e 
controlo de tração em veículos convencionais, 

-
lo é a conversão da voltagem da bateria, seja 

tensão estável mais baixa para alimentar os 

(VE) também possui um transformador de 
corrente para carregar a bateria de uma fonte 
de alimentação doméstica ou de uma esta-
ção de carregamento enquanto viaja. Na eco-
logia VE/VEH também existem vários trans-
formadores ascendentes e descendentes nos 
subsistemas e pontos de carregamento para 
estações de carregamento rápido de elevada 
potência, permitindo um carregamento rápi-

são, cada vez mais, utilizados, permitindo que 
a energia das baterias seja devolvida para o 

rede para um controlo do carregamento, ou 

baterias de elevada tensão para o máximo de-

CARATERÍSTICAS DA FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO NA ÁREA 
AUTOMÓVEL
As baterias de 12 V ainda são necessárias em 
todos os tipos de veículos, incluindo veículos 
elétricos, uma vez que muitos sistemas de 
segurança (airbags, tensores de correia, sis-
temas de freios automáticos, entre outros) 

-
mento de 12 V. A voltagem de uma bateria de 

condições de ligar o veículo num ambiente 

frio até elevadas sobretensões durante o des-
standard -

valores para sistemas com uma tensão no-
minal de 12 V e o standard -

os níveis de tensão que podem existir a partir 
de elevadas fontes de energia, mas também 

em tensões muito elevadas, positivas e nega-
tivas, e que podem estar presentes conforme 
os standards
fontes de alimentação.

-
sões que mudam lentamente, os standards 

-
brepostas nos valores nominais com uma 

15 Hz a 200 kHz.

FILTRAGEM E PROTEÇÃO 
ADICIONAIS
Para cumprir com os standards LV e os ri-

os transformadores de corrente para a liga-
ção ao sistema elétrico do veículo exigem 

contra a polaridade inversa quando compa-
rados com os componentes comerciais ou 
industriais convencionais (Figura 2). Depen-

-
res, um limitador de sobretensão também 
pode ser necessário, o que irá reduzir todas 

Figura 1. 
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as elevadas sobretensões e causar apenas 
uma queda mínima de tensão durante a ope-
ração normal.

Os transformadores de corrente para apli-
cações críticas como sistemas de controlo e 
segurança do motor geralmente são discre-
tos e estão embutidos nos componentes ele-

host e são fabricados a partir de 
-

tíveis com os testes de stress corresponden-
Standar-

ds importantes são emitidos pelo Automotive 
Electronics Council 

-
-

temperatura operacional consoante o respe-
-

raturas no compartimento do motor até um 
ambiente relativamente benigno no interior 
do veículo. As empresas que fornecem estes 

-
vando, assim, que a sua qualidade responde 
aos standards exigidos. O fornecedor tam-
bém pode estabelecer um Production Part 
Approval Procedure (PPAP) que assegure a 
divulgação e controlo dos componentes e os 
procedimentos de montagem antes, durante 
e depois do fabrico.

EXEMPLO DE UM PRODUTO PARA 
A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
O RAQ-0505S (Figura 3) é um transformador 

-
-

um curto-circuito completo e uma proteção 
permanente.

A classe de proteção do transformador 

típica para o componente é a geração de 5 V 
isolados para o sistema de dados bus
utilizado na maioria dos veículos. Outra apli-
cação primária é a fonte de alimentação dos 
sensores de corrente no lado da alta tensão 
nos sistemas de gestão de baterias em VEs 

-
ta de uma fonte de alimentação local de 5 V 
que deve ser isolado da tomada de terra em 

seu deslocamento. Estas fontes de alimenta-
ção isoladas também permitem a utilização 
de uma bateria modular, na qual cada célula 
pode ser monitorizada e controlada de forma 
independente para que a tensão da bateria 

numa célula única, numa célula múltipla ou 
num cluster
de 5 V isoladas localmente são necessárias 
numa unidade, isoladas numa fonte de baixa 
tensão e uma da outra.

sem redução da capacidade, sendo fabricada 
-

stress, 
portanto a conceção do componente tem 

e mudança de temperatura (1000 ciclos). Os 

baixa temperatura, teste de queda e etapas de 
temperatura. A conceção dos transformado-

-

-

Figura 3. Fonte de alimentação de um sensor de corrente 

da bateria no lado de Alta Tensão com o RAQ-0505S

Figura 2. Filtragem e proteção adicional típica para conversores CC / CC na área automotiva.

TRANSFORMADORES CC/CC 
NAS APLICAÇÕES DE PRODUÇÃO
Outros produtos Recom passam por testes 
ambientais, uma vida útil acelerada (HALT) e 
testes de produção para a parte RAQ, e são 
fabricados na mesma instalação aprovada 

-

adequados para uma utilização numa am-
pla gama de fabrico, automação industrial, 

-
-

robots 

os componentes RB são incorporados em 
circuitos para detetores de corrente de fuga 

encontrados em carregadores incorporados, 
apenas para citar alguns exemplos. 

-

-
beleceram-se em circuitos de carregamento 

-
xiliares para circuitos de acesso.

APLICAÇÕES BIDIRECIONAIS CA/CC

Grupo Recom, introduziu recentemente um 

(Figura 5). A sua versão inicial utiliza uma 
entrada/saída de corrente trifásica e possui 
uma saída à prova de curto-circuito de 20 V 

o modelo é utilizado na carga-descarga con-
troladas para o condicionamento da bateria, 
para que as baterias possam ser totalmente 
carregadas, descarregadas e recarregadas 
para atingirem uma capacidade total. Duran-
te o processo de descarga, a energia não é 
perdida, mas é devolvida à fonte. O produto 
possui uma interface digital para controlar e 
monitorizar os ciclos de carga e descarga.

CONVERSORES MODULARES 
ECONOMIZAM TEMPO 
DE DESENVOLVIMENTO
Os transformadores de corrente modular de 

-

com preços unitários competitivos e reduzem 

Juntamente com os sistemas de controlo de 
energia recentemente adquiridos, o Grupo Re-

-
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