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TDA200 
Circuitul TDA200 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care 

pu terea utilă nu depăşeşte 4 W pe rezistenţa de sa rci nă de 4 D. 
Circuitul are inclusă În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a i eş irii la Vee sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare : 
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Putere maxima de i eşire (Vcc = 12 V) 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (PaUT = 50 mW) 

(PeUT = 0,5 W) 

(PeUT = 4 W) 

4W 

8V 
16 V 
0,1 V 
35 mA 

2,8A 
0,4 % 

0,8 % 
8% 

Câştigu t in tensiune 48 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semna l/zgomot (POUT = 4 W) 68 dB 

Rezi stenţa de sarcina opt imă 

Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatorului 

40 
Slp· P 

min. 35 cm 2 

S.C. "T.M. ~ S.R.L. Iei " 056·190389 
sir Miron Cos/m nr 2 1000 Timtşoara 



TDA1009 2 

Circuitul TDA 1009 este un dublu amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, 
În ca re puterea utilă nu depăşeşte 2x7 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 n. 

Circuitul are i nclusă În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Ve<; sau la masă. 

Unele performanţe ale circu itului sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vcc = 16 V) 

Tensiune de alimenta re minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intra re maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW) 

(PeUT = 0,5 W) 

(Pe uT = 6 W) 

Câştig ul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul se mnal/zgomot (POUT = 6 W) 

Rezistenţa de sarcină optimă 
Ca psula circuitului 
Suprafaţa rad ia lorului 

S.C. ~T.M . N SRL tel. 056.190389 
sir. Miron Cos lm nr2 1900 Timişoara 

6W 

5V 
24 V 
0,15 V 
60 mA 

2,OA 
0,01 % 

0.1 % 

10% 

39 dB 
30 Hz - 20 kHz 

45 dB 

40 
SPLIT - DIP 
min. 65 cm 2 

I, ~ 
iOOn 1000", 

r lOO
,-, 

INPUT 
w" 

' o---JD 1 ' 
33 0 p TDA1009 

I NPUT 



3 TDA 1010/101 OA/1 020 
Circuitele TOA1010rrOA1010AfTOA1020 sunt amplificatoare de putere clasă B compatibile pin la pin, 

destinate aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio , cu puterea utilă Între 6 W şi 12 W pe rezistenţa de sarcină 
de 4 O. Circuitele includ preamplificator şi amplificator de putere separate , permiţând comutarea În STANO-BY 
a preamplificatorului. in modul STANO-BY, consumul este sub 1 mA. limitează banda de frecvenţe În dome
niu l audio , ceea ce permite şi limitarea zgomotu lui. 

Circuitu l are inclusă În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Vcc sau la masă. 

Unele performanţe ale circuitu lui sunt prezentate În continuare: 
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Putere nominală de ie şire TOA 1 01 O 
TDA1010A 
TDA1020 

Tensiune de alimentare m inimă TDA 1010 
TDA1010A 
TDA1020 

Tensiune de alimentare maximă TDA1010 

Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

TDA1010A 
TDA1020 

Coeficient de distorsiuni (POUTma)( = 6 W) 

Câştigur În tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 6 W) 
Rezistenţa de sarcina optimă 
Capsula circuitului TDA 1010 

TDA 1 01 OAl1 020 

6W 
6,4W 
12 W 
9V 
6V 
6V 
18 V 
24 V 
18 V 
0 ,1 V 
2S mA 

10 % 

48 dB 
30 Hz - 20 kHz 

68 dB 

4 Q 
SPL IT - DIP 

SIL 

S.C. HT.M. H S.R.L. tel 05ts- 19038'J 
sir. MJfon Co.stm nr 2 1900 Tmllşoara 



TDA101 1 4 

Ci rcuitul TDA 1011 este un amplificator de putere destinat ap licaţii lor În gama de frecvenţe audio, În care 
puterea utilă nu depăşeşte 6,5 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q . Circuitul include preamplificator şi amplifi
cator de putere separate. Preamplificatorul are impedanţă de intrare mai mare de 100 k.O ş i, de asemenea , 
limitează zgomotul de RF. 

Circuitul are inclusă În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Vcc sau la masă. 

Unele perfo rmanţe ale circuitu lui sunt prezentate În continuare: 

Putere maxima de ieşi re (Vcc = 16 V) 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alime ntare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Cure nt de al imentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 

Coeficient de distorsiuni (POUTmax = 6 W) 
Caştigul rn tensiune 
Garna de frecv enţe reprodusă 

Raportul semnal/zgomot (POUT = 4 W) 
ReZiste nţa de sa rc ină optima 
Capsula circuituluI 
Suprafata radialoru!ul 

s.c. ~T.M. N S.R.L. tel.: 056-10038 11 
sIr. M!ron Cos/in nr 2 1900 TiffN~oara 

6, S W 

3,6 V 
24 V 
0,1 V 
14 mA 

2,9A 
10% 

38 dB 
40 Hz - 20 kHz 

62 dB 
4 ,~ 

SIP - P 
min. 35 cm2 

'!. 
, 

1 NPUT o-----J u 

>00 " 

>00 1 ,00 1 1 " "Ţ JGSOU 
300k 

J-
,ce 

, 
TDI'IIDll 

"'> f'-
4 Sl~U 

u ' 

~I"--
V 

, , , , '. , 
100" r 

S kG == 'o, TOO

" 
~ 

'--



5 TDA1013/1013B 
Circuitele TDA 1 013fTDA 1 01 3B sunt preamplificatoare de putere destinate a plicaţi i l or in gama de 

frecvenţe audio, in care puterea uti l ă nu depăşeşte 4,5 W pe rezistenţa de sarcin ă de 8 n, sa u 10 W pe sarcină 

Ce 16 D , la o tensiune de alimentare de +35 V. Circu itul include preamplificator şi amplificator final separate. 
De aseme~ea , incorporează un circu it de control al volumului de ieşire de 80 dB prin tensiune continuă , la pinul 
. in domeniul + 2V ... + 7V 

Ci rcuitul are inclusă in structura sa protecţii la temperatură ş i la scurtcircuit a ieşi rii la Vr;c sau la masă. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate in continuare: 
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Putere maximă de ieş ire 01 ce = 35 V) 10 W 
Tensiune de alimentare minimă TOA 1013 12 V 

TDA1013B 10 V 
Tensiune de alimentare maximă TOA 1013 35 V 

TDA1013B 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 4 W) 

Câştigul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnaUzgomot (POUl = 4 W) 
Rezistenţa de sarc i nă optimă 

Capsula circuitului TDA 1013 
TDA1013 B 

Suprafaţa rad iatorului 

0.125 V 
25mA 

1,5A 
1% 

80 dB 
30Hz-18kHz 

68 dB 

8n 
SIP - P 
SIL 

min. 25 cm2 

S.C. - r ,M. - S.R.L. lel .. 056· 1!X)389 
str. Miron Cos/in nr.2 1000 Timlşoar/!l 



TDA1015 6 

Circuitul TDA 1015 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care 
puterea utilă nu depăşeşte 4 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n Circuitul include preamplificator şi amplifica
tor de putere separate. Preamplificatorul are circuit de limitare a zgomotului de RF şi o impedanţă de intrare 
mai mare de 100 kn 

Circuitul are inclusă În structura sa protecţii la temperatură ş i la scurtcircuit a ie şirii la Vcc sau la masă. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ie şire (V ce = 14 V) 4 W 

Tensiune de alimentare minimă 3,6 V 
Tensiune de alimentare maximă 18 V 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 
Curent de vârf repetitiv la ieşi re 

Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW) 

(PaUT = 0,5 W) 

(PauT = 4 W) 
Câş1igul În tensiune 

0,1 V 
15 mA 

2,8A 
0,4 % 

0,8 % 

10 % 

48 dB 
Gama de frecven ţe reprodusă 

Raportul semnal/zgomot (POUT = 4 W) 

Rezistenţa de sarcină optimă. 

4OHz - 18kHz 
60,2 dB 

Ca psula circuitului 
Suprafaia radiatorului 

S.C. "T.M. · S.R.L le/. ,' 056-190389 
sir. Miron Cos/in nr.2 1900 Timişoara 

4 Q 
SIP - P 

min. 25 cm2 
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7 TDA1015T 
Circuitul TDA 1 015T este un , .. Tlplificator de putere destinat a pli caţiilor În gama de frecvenţe audio, În 

care puterea utilă nu depăşeşte 500 mW pe rezistenţa de sa rcină de 32 n. Acest circuit este realizarea În 
ce nologie SMD a integratului TDA 1015. 

Circuitul are inclusă În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Vrx sau la masă. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

,---------~~------------~--~'" 

TOAI 0 1 S T 

i DO" 220 .... 

, ~ -- '---1 f--l4-

<.' 
100n 

Putere maximă de ieşire (Va; = 12 V) 
Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 0,5 W) 

Câşt igu l În tensiune 
Gama de frecve nţe reprodusa 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 500 mW) 

Rezistenţa de sa rc ină optima 
Capsula circu itului 

SQOmW 

3,6 V 
16 V 
0,1 V 
14mA 

10 % 
48 dB 

30 Hz - 20 kHz 
66 dB 

32Q 
sop 

S.C. -T.M. - S.R.L. tel.: 056· 190389 
str. Miron Cos /m nr.2 1900 Timişoara 



TDA1016 8 

Circuitul TDA1016 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe aud io, În care 
puterea utilă nu depăşeşte 4,2 W pe rezistenţa de sarcină de 4 D. Pentru a obţine puterea de ieşire nominală, 
nu este ncesară ataşarea unui radiator. Este un circuit proiectat special pentru aparatura portabilă de Înregis
trare/redare: dispune de preamplificator cu corecţie selectabilă Înregistrare/redare şi, de asemenea, un circuit 
ALC (control automat de nivel) separat. Controlul funcţionării se realizează de asemenea şi prin stabilizare 
internă de 2,6 V, cât şi circuit de STAND-BY. 

Circuitul are inclusă În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit a ieşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vcc =. 9 V) 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 

(PaUT = 0,5 W) 

(PaUT = 2,3 W) 

Căştigul În tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 4 W) 

Rezistenţa de sarcină optimă 
Capsula circuitului 

2,3 W 

3,6 II 
15 V 
0,1 V 
14 mA 

2,9A 
0,25 % 

0.5 % 

10 % 

42 dB 
40 Hz - 20 kH z 

62 dB 

SPLIT - DIP. 
cu radiator interr'l 

S.C. "T.M. H S.R.L. Iei. 056.190389 
sIr Miron Coslm nr 2 1900 Timlşoari:l 

vezi schema Îf1 Af1exa 1 



9 TDA1037 
Circuitul TDA1037 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care 

puterea utilă nu depăşeşte 7 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n, 
Circuitul are incluse În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vee sau la masă. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 
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Putere maximă de ieşire (Vcc :;: 16 V) 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 7 W) 

Câştigul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT :: 7 W) 

Rezistenţa de sarcină optimă 
Capsula circuitulu i 
Suprafaţa radiatoPJ lui 

7W 

4,5 V 
20V 
0,1 V 
35 mA 

3,8A 
8% 

42 dB 
30 Hz - 20 kHz 

62 dB 

4Q 
SIP - P 

min. 65 cm2 

S.C. ~Y-M. ~ S.R.L. IeI. . 056-190389 
str. Miron Cos/in nr2 1900 Timişoara 



TDA1056 10 

Ci rcuitul TDA 1056 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio , În care 
puterea uti l ă nu depăşeşte 12 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. 

Ci rcuitul are incluse În structura sa protecţi i la temperatură ş i la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare : 

Putere maximă de ieşire (Vcc :::: 20 V) 12 W 

Tensiune de alimentare mmimă 
Te;nslune de alimentare maximă 
Tensiune de intra re maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 
Cur!:;!nl de yârf repetitiv la ieşire 

Coeficient de distorsiuni (P OUT = 10 VI/) 
Câştigul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprcdusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 12 VI/) 

Rezistenta de sarcină optim ă 
Capsula circuitului 
Suprafata radlalorului 

S.C. ~T. M. ~ S.R.L. IeI. 0.56-190389 
sIr. Mlfon COSlm nr 2 1900 Tlmlyoara 

9V 
26 V 
0 .27 V 
25 mA 

3. 5A 
6% 

48 dB 
20 Hz - 20 kHz 

60,2 dB 

4 (l 
SIP - U 

min. 70 cm2 
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"1 TDA 1510/151 OA/15158 
Circuitele TDA1510fTDA1510AfTDA1515B sunt ampli ficatoare de putere destinate aplicaţ iilor in gama 

:" ~ecve nţe audio, in care puterea util ă nu depăşeşte 2x4,5 W pe reziste nţa de sarcin ă de 2x8 n 
Circuitele au incluse in structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircu it al ieş irii la Vcc sau la masă . 

nele performanţe ale circuitelor sunt prezentate in continua re : 

IDA 1510A 

TD A 1S 1S8 

100 ... 

Putere maximă de ieşire (V ce = 16 V) 

Tensiune de alimentare m inimă 

Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vă rf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (PaUT = 4 W) 

Căştigul rn tenSiune 
Ga ma de frecvenţe reprodusă 

Raportul semnal/zgomot (PaUT = 4 W) 
Rezistenţa de sarcină opt i mă 

Capsula circuitului 
Supra fa{a radiatoru lui 

3W 

9V 
20 V 
0,125 V 
25 mA 

1,5 A 
1 % 

60 dB 
30 Hz " 16 KHz 

66 dB 

8Q 
SIP " P 

min. 45 cm2 

Observaţie: schema cu configuraţia in punte 
(mana) se găseşte În Anexa 2. 

S.C. HT.M. H S.R.L . lei 056.190389 
str M,,-on Cosrm nr 2 1900 rlrruşoara 



TDA1512A 12 

Circu itu l TDA1512A este un amplificator de putere de Înaltă fidelitate destinat aplicaţiil or În gama de 
frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 20 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n. Circuitul are distor
siuni de I ntermod ulHţ ie reduse (0,1% la POUT = 10 W) ŞI, de asemenea, tensiune de decalaj la intrare foarte mică 

«15 mV). 

Circuitul are incluse în structura sa protecţii la temperatură şi la ~curtcircuit al ieşirii la Vee sau la masă. 

Unele performanţe ale circuitulu i sunt prezentate În continuare: 

Putere maxima de ieşire (Vcc = 33 V) 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de varf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mVV) 

(POUT = 20 W) 

20W 

15 V 
35 V 
0, 1 V 
35 mA 

2,8A 
< 0,1 % 

8% 

Căştigu l În te nsiune 48 dB 
Gama de frecvente reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 20 W) 68 dB 

Rezistenţa de sarcină optimă 4 U 
Capsula circuitului SI L 
Suprafaţa radialorului mln. 35 cm2 

S.C. "T.M. ~ S.R.L. tel 056-190389 
:str. Miron CQstlrl n{ 2 1900 Ti/7l1şoara 
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13 TDA 1514/15148 
Circuitele TDA 1514fTDA 15148 sunt amplificatoare de putere destinate aplica ţ i ilor in gama de frecvenţe 

audio , in care puterea ut i lă nu depăşeşte 50 W pe rezistenţa de sarcină de 8 O. Circuitul TDA 1514A este o 
subclasă selectată pentru aplicaţii de inaltă fid elitate. Are inclus un circuit de temporizare la pornire pentru 
evitarea zgomotelor tranzitorii . De asemenea , are facilităţi de MUTE şi STAND-8Y. Uti lizind configuraţia in 
pu nte , se poate debita pe sarcină putere activă de 100 W (tensiunea de decalaj a i eş iri lor fiind mai mică de 
2 mVI). 

Ci rcuitele au incluse in structura lor protecţii la temperatură şi la scurtclrcuil al ieş irii la Vee sau la masă . 

Unele performa nţe ale circu itelor sunt prezentate in continuare: 

::~"~~U'- .itl " 
-..:. ... ~ " ..... t.-u 

"_~ " ~f J .. ""51'- * 
"'., Sow. 

-2?SV 

Putere max imă de Ieşire (Vcc =.:t. 27,5 V) 51 W 
(RL = 4 Ci şi V ce = :t 24 V) 65 W 

Tensiune de alimentare minimă .!. 7.5 V 
Tensiune de alimentare maximă .:!:. 30 V 
Tensiune de int rare ll1aximtl "25 V 
Curent de alimentare (Vin = O) 60 mA 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 4,5 A 
Coeficient de distorsiuni pentru RL = B Q (intre paran-

teze pentru RL :;;; 4 U ) 
(PaUT = 32(40) W 
(PaUT = 40(50) W 
(PaUT = 51 (65) W 
Câştlg u l in tensiune 
Ga ma de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 4 W) 
Rez istenţa de sa rcina optimă 
Capsula circuituluI 
Supra faţa radlatoru lUl 

0,003 % 
0, 1 % 
10% 
42 dB 

20 Hz - 25 kHz 
80 dB 
80 
SIP - P 

min. 100 cm2 

Obser.!aţie: SC/lema cu configuraţia În 

punte (100 W) se găseşte În Anexa 3. 

s,c. ~ r: M. W SR.L. Iei 056-190389 
sir MI/on Costm nI' 2 1900 T,mişoara 



TDA1 515 14 

Circuitul TDA1515 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care 
puterea uti lă nu depăşeşte 2x7,5 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 n. 

Circuitu l are incluse În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al i eşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de i eş i re (Vcc = 20 V) 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare max imă 

Curent de alimenta re (Vin = O) 

Curent de varf repeti tiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW) 

(POUT = 0,5 W) 
(POUT = 6 W) 

Caştig u l în tensiune 
Gama de frecven1e reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 6 W) 

Rezistenţa de sarcină optimă 

Capsula circuitului 
Suprafa,a rad iatorului 

S.C. 7 .M. ~ S.R.L tel.' 056-190389 
str. Miron Costin n~ 2 1900 Timişoara 

6,5W 

12 V 
25 V 
0,1 V 
45 mA 

3,2A 
0,2 % 

0,25 % 

1 % 

48 dB 
20Hz- 18 kHz 

62 dB 
4 (> 

SI P - P 
min. 75 cm2 

>Ou '$ l O~, 

H 

" 100k 

100n Z 
INPUT 0---1 
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I NPUT o---j 
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1>0 U 1 00'1 

n ,I~ ~t:; -
S 

Ou 

. 
I TOA1 S 1 05 , 
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15 TDA1516Q/1518Q 
Circuitele TDA 15160fTDA 15180 sunt amplificatoare de putere clasă B, destinate aplicaţiilor În gama de 

. ccvenţe aud io, În care puterea utilă nu depăşeşte 2x12 W pe rezistenţa de sarcină de 4 12. În configuraţie 
5:ereO, TDA1S160 are câştigul În tensiune fixat intern la 20 dB , iarTDA15180 la 40 dB. În configuraţie punte, 
J .-;1 5160 are câştigul În tensiune fixat intern la 26 dB, iar TDA15180 la 46 dB. Tensiunea de decalaj de 
___ :rare este mai mică de 100 mV, ceea ce e important pentru configuraţia În punte. Circuitul are facilitate de 
STA D-BY şi de MUTE, pentru a elirnina zgomotele tranzitorii de alimentare. În configuraţie punte nu necesită 
:omponente externe, iar impedanţa de ieşire optimă este de 4 il, la o putere debitată de 24 W (faţă de 
2:<1 2 W I 2 Q În stereo) . 

Circuitele au incluse În structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vec sau la masă. 

Unele peliormanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

TO .. 1Sl.o 0 
T O __ .lS J, S ., 

>-1---'--+-----> 
INPU T (.----1f---'-'4-----:"-~· 10 0 0u 

2 2 0,-, 

Putere maximă de ieşire (Vcc = 14.4 V) 12 W 

Tensiune de alimentare minimă recomandată 14,4V 
0,1 V 

40 mA 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Coeficient de distorsiuni (POUT = 2x12 W) 10 0/0 

Câştigul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Rezistenta de sarc ină optimă 

Capsula circuitu lu i 

Suprafaţa radialorului 

26 dB/BTL 
30 Hz - 20 kHz 

2U 
SIL 

min. 35 cm2 

Observaţie: schema cu configuraţia În 
punte (mono) se găseşte În Anexa 4. 

s.c. HT.M. H S.R.L. Iei 056-190389 
Sir M"on Coslm nr2 1900 Timişoara 



TDA1517/1519 16 

Circuitele TDA 1517fTDA 1519 sunt amplificatoare de putere destinate aplicaţii l or În gama de frecvenţe 
audio, În care puterea u tilă nu depăşeşte 2x6 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n. Se remarcă prin faptul că 
nece sită foarte puiine componente externe, au protecţie şi la inversarea polarităţii de alimentare şi, de aseme
nea , circu ite interne de STAND-BY şi MUTE, pentru eliminare zgomotelor de tranziţie la alimentare. 

Circuitele au incluse În structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare : 

Putere ma)(imă de ieşire (Vcc = 14,4 V) 6 W 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare max imă 

Tensiune de intrare ma )(imă 

Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetiti v la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mW) 

(POUT" 0 ,5 W) 

(PaUT" 4 W) 
Câştigu; in tensiune TDA1517 

8V 
16 V 
0, 1 V 
35 mA 

2,8A 
0,4 % 

0,8 % 

8% 

20 dB 
40 dB TDA1519 

Gama de fre cvenţe reprodusa 
Raportul semnallzgomot (POUl::: 6 W) 

30 Hz - 20 kHz 
68 dB 

Rezistenţa de sarcină optimă 

Capsula circuitului 
Suprafata radia torului 

S.C. ~T.M. ~ S.R.L. tel 056- 190389 
str, Miron Cos/In nr 2 1900 TlfTllşoara 

4Q 
SJL 

min. 35 cm2 

220 ... 

,.v_-o--,---_ ..,..-..,-<>v« 

1Do<I 1 5 17 
TDAlSH' 

INPUT <>---4 f-"-+-..-I:----



17 TDA 1519A(B) 
Circuitele TDA 1519A(B) sunt amplificatoare duale în clasă B, de putere, destinate aplicaţiilor în gama 

de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 2x11 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n sau 22 W 
(1 519A), respectiv 12 W (1519B) la conectarea ieşirilor în punte. Circuitele dispun de pin de control 
MUTEISTAND-BY. Realizarea lor tehnologică a permis împerecherea foarte bună a amplificatoarelor din 
aceeaşi capsulă, rezufiând un decalaj foarte mic al tensiunilor de intrare, ceea ce le recomandă pentru 
conectare în. punte în aplicaţii de calitate, mai ales în aparatura audio auto. 

Circuitele au incluse în structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircu~ al ieşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circu~elor sunt prezentate în continuare: 

,...-v "<>-"----'-f"<"VCC 

TOIU5 19 Il! 

2 2 0n 

INPUT 0---1 f--'-+-"T"-l'-

220n 

I I f-j V-4"f-2+--,--{] 
!n" .... t 

,-arf.r.ne. 
vglt ....... 

INPUT <>---11-.L...t-...... --t:..-

Putere maximă de ieşire 0/oc = 14,4 V) 2xll W 
Tensiune de alimentare minimă 8 V 
Tensiune de alimentare maximă 16 V 
Tensiune de intrare maximă 0.1 V 
Curent de alimentare (Vin = O) 40 mA 

Curent de vart repetitiv la ieşire 3,5 A . 
CoefICient de distorsiuni (POUT = 2x1 1 W) < 6 % 
Câşligul in tensiune 48 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kH~ 
Raportul semnaVzgomot (POUT = 2x11 W) > 60 dB 

Rezistenţa de sarcină o ptimă 4 O 
CapsuJa circuitului SIL - P 

S.C. "T.M." S.R.L. tel.: 056-100380 
3/r. Miron Co.stin nr.2 1900 Timi~08T8 



TDA 1520/15208 18 

Circuitele TDA 1520/1520B sunt amplificatoare de putere desilnaie apllca]iilor În gama de frecvenţe 
audio, În care puterea u tilă nu depăşeşte 25 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n Varianta 1520 B este o sub
clasă selectată pentru aplicaţii HI-FI. Distorsiunile de intermodulaţie sunt foarte reduse (sub 0,02% la 
PouT =10W) . 

Circuitele au incluse În structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vcc = .:t.18 V) 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 22 mW) 

Câştigul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnallzgomot (POUl = 25 W) 
Rezistenţa de sarcina optimă 
Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatoruJui 

S.C. -T.M. · S.R.L. lai 056-190389 
$Ir, Miron CO$/m flT.2 1900 Timi~oar8 

2S W 
!,7,S V 
:!2S V 
0,1 V 
SO mA 
4,4A 
<; 0,5 % 
20-46 dB 

20 Hz - 20 kHz 
> 60 dB 

4 0 
SIP - P 

min , 55 cm 2 

INPUT o---f 
'"8 

.. o 

22"'1 

.,. 

'0' TCA 1S20B 

100"1 

220p , 
2.' 

20' 100,., , , • 

r° 690," 

,. 



19 TDA1521/1521A 
Circuitele TDA1521fTDA1521A sunt amplificatoare de putere stereo, destinate aplicaţiilor În gama de 

frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 2x12 W (pentru TDA 1521) şi 2x6 W HI-FI (pentru 
TDA1521A) pe rezistenţa de sarcină de 8 n. Circuitul poate fi utilizat şi În variantă mono, cu cele două ieşiri În 
pu nte, caz În care puterea nominală obţinută este de 20 W. 

Circuitele au incluse În structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vee sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

r-----------~~~wp 

TDR1S2HA) 

220., 

INPUT o---II-I-'-t-----""'f'-t./ .. , 

..... n o l.n punt .. . 

220n I I 220
r'l 5 

Putere maximă de ieşire 01"" = 24 V) (BTL) 26 W 

Tensiune de alimentare minimă - simetrică +7.5 V 
- asimetrică .t20 V 

Tensiune de alimentare maxima - simetrică 15 V 
- asimetricl:il 40 V 

Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vin = O) 35 mA 

Coeficient de distorsiuni (POUT = 20 W) 0,5 % 

(POUT = 26 W) 10 % 
(POUT = 2x12 W) 0.5 % 

(POUT = 2x15 W) 10 % 
Câştigul In tensiune fix (V"" = ;t16 V, Rs = 8 Q) 48 dB 

Gama de frecvenţe reprodusa 30 Hz - 20 kHz 
Diafonia intre canale 70 dB 
Rezistenţa de sarcină optimă 8 Q 

Capsula circuitului Sil - P 

ObseNaţie: schema pentru configuraţia 

stereo se găseşte În Anexa 5. 

S.C. "T.M." S.R.L. tel. : 056-10038Q 
sir. Miron Cos /in nr.2 HX)() Timi:;oara 



TDA1551Q 20 

Circuitul TDA 1551 Q este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor stereo, În punte sau quad , În ca re 
puterea utilă este 2x22 W sau 4x11 W. 

Circuitul are incluse În structu ra sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă 

ş i un bus de comandă prin care circuitu l poate fi trecut În mod de lucru MUTE sau STAND-BY. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare : 

Putere maxima de i eş ire (Vcc = 14,4 V) 

Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (Vin = O) 

Coeficient de distorsiuni (? OUT = 2x22 W) 

(POUT = 4xl l IN) 

2x22W 

16 V 
0.1 V 
35 mA 
< 10 % 

< 10 % 

Câştigul Tn tensiune 48 dB 
Gama de fre cvenţe reprodusă 30 Hz . 20 kHz 
Raportul semnallzgomol (POUT = 4xl 1 W) > 60 dB 

Rezisten ţJ de sarcina optimă 4 Q 

(pentru quad) :! Q 

Capsula circuitului SIL - P 

Observaţie: schema cu configuraţia quad 
se glJseşte În Anexa 6. 

S.C. -T.M. M S.R.t. tel : 056· j gQ389 
str. Miron Cos/In nr.2 1900 Timişoara 

TDAJ,. SS l Q r------lr-----lr~-o',· 

Can r ~ ~u,...ti.. 

s t ...... " r--....J..----L-....; i n p u n t",. 
220 ... 

I NPUT 1 0--1 rr-l'-f---- ---j 

l NPUT 20--1 f-"'''-II-'-------I-
2 20 ... 
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21 TDA 1552Q/1553Q 
=~===,===~" .=========~~~~~~~~= 

Circuitele TDA15520fTDA1553Q sunt amplificatoare de putere În clasă 8 , destinate aplicaţiilor stereo 
in punte , În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă este de 2x22 W. Circuitele sunt virtual identice, cu 
exce pţia faptului că TDA1553AQ are Încorporată prote cţia difuzoarelor. 

Circuitele au incluse În structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircu it al ieşiri i la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

220 ... 

TDA1SS2Q 
TOA1SS3Q 
TOIHSS3fi1Q 

lNPU T 10--11-''-+----,----1 

1 NPUI :2 o-j 1-'"'--+---4----1 
220 ... 

2200 ... 

Confifil ... ,...ti e 

Putere maxima de ieşire (V ce = 12 V) 
Tensiune de alime ntare maximă 

Tensiune de int ra re max imă 

Coeficient de distorsiuni (POUT = 2x22 W) 

2x22W 

16 v 
0,1 V 

<" 10 % 

Câştigul În tensiune 48 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 2x22 W) :> 60 dB 

Rezistenţa de sarCInă optimă 

Capsula circuitului 
4 0 
SIP - P 

S.C. 7 .M." S.R.L. tel. 056-1$)0389 
str. Miron Coslin nf.2 1 fXX) Timişoara 



TDA 1554Q/1555Q 22 

Circuitele TDA 15540fTDA 15550 sunt amplificatoare de putere În clasă B, destinate aplicaţi ilor stereo 
sau quad În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 4x11 W sau 2x22 W pe rezistenţa 
de sarci nă de 4 n Cele două circuite sunt virtual identice, cu excepţia faptului că TDA 15550 are Încorporat şi 

un sistem de d etecţ i e a distorsiunilor. Circuitele au Încorporate facilităţile MUTE/STAND-BY precum şi protecţii 
la temperat u ră şi la scurtcircu it al ieşirii la Vcc sau la masă. 

Unele perfo rmanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de Ieşire (Vcc = 14.4 V) 

Tensiune de alimentare maximă 

Tensiune ae Intrare maxima 
Coeficie nt de dlstorsiun: (POUT = 4x11 W) 

4x11 W 

16 v 
0, 1 V 
< 10 % 

Câ ştig ul În te nsiune 20 dB 
Gama de fre cvente reprodusa 30 Hz - 20 kHz 
Raportul se mnal/zgomot (POUT = 4x 11 IN) > 60 dB 

Re zistenta de sa rcin ă Qotimll 
Capsula CIrcuitulUI 

4<'l 
SrL - p 

ObseNaţie: schema pentru configuraţia quad 
se găseşte in Anexa 7. 

s.c. ~T.M_ - S.R.L. Iei 056- 190389 
!i lr MIron Cos;m nr 2 1900 TmllşO<Jr., 

220n 

TQIH S54'" 

10';:"1 5 55Q 

1 NPUT 1 0---1 11'-11--.----1 

it>-
I t'l P U T 2 o-j f-"''''--I--<----1. 

220" 

Z200u 

d'fi t O.-t,on L---i--+-+-+----J .J.t .c t 0 '-

7 11 

!---' _ ____ --o<'" 

~ 



23 TDA 1904/1905 
Circuitele TDA 1904rrDA 1905 sunt amplificatoare de putere destinate aplicaţii lor În gama de frecvenţe 

a dio, În care puterea utilă nu depăşeşte 4 W (maxim 6 W) pe reziste nţa de sarcină de 4 n. Circutele diferă 
prin puterea maximă debitată pe sarcină : - pentru TDA 1904 puterea maximă este 4 W; 

- pentru TDA 1905 puterea maximă este 5 W; 
Circuitele au incluse În structura lor protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al i eşirii la Vee sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate în continuare: 

vcco~ ___ ,._-, 

r }" 
H,n h 

:3 4 7u 

Putere maximă de i eşire (Vcc = 12 V) 

TDA1904 
TDA190S 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare maxima 
Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repeti tiv la ieşire 

4W 
SW 
4V 

Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 

(POUT = O.S W) 

(POUT = 4 W) 

20 V 
1,3 V,,_v 
10 mA 

2,OA 
0,4 % 

0,8 % 

8% 

Câşt iguJ in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 4 W) 

Rezisten!a de sarcină optima 
Capsula circuitulu i 

7S dB 
40 Hz - 40 kHz 

SO dB 

4Q 
SDIP-16 

S.C. "T.M." S.R.L. tel .. 055·HI0389 
sir Miron Coslin nr.2 1900 Timişoara 



TDA2002 24 

Circuitul TDA2002 este un amplificator de putere În clasă 8, destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe 
audio, În special aparatură auto, În care puterea utilă nu depăşeşte 8 W pe rezistenţa de sarcină de 2 n. 

Circuitul are incluse În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vcc = 14,4 V) 
Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

8W 

8V 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 rnW) 

28 V 
0,3 V 
45 mA 

3.5A 
0,15 % 

0,5 % 

10 Ok 
52 dB 

(POUl = 0.5 W) 

(POUl = 8 W) 
Caştigul În tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusa 
Raportul semnallzgomot (PaUT = 8 W) 

40 Hz - 20 kHz 
55 dB 

Rezistenţa de sarcină optimă 
Capsula circuitului 
Supra fala radiatorului 

S.C. -T.M.· S.R.L.. tel. ; 03tj·1!X)38P 
sir. Miron Cos/m fII'.2 1roD Timişoara 

4 0 
PENTAWATI 

min. 30 cm2 

TOR2 C02 

220 <17 

2 .2 



25 TDA2003 
Circuitul TDA2003 este un amplificator de putere destinat aplicaţii lor În gama de frecvenţe audio, În spe

apa ratură auto, În care puterea utilă nu depăşeşte 10 W pe rezistenţa de sarcină de 2 n. 
Circuitul are incluse În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

TDA2003 

Putere maximă de ieşire 0J~ = 14,4 V) 10 W 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 
Curent de vârf repetitiv la ieşire 

Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mVV) 

(PaUl = 0.5 W) 

(Paul = 10 W) 

8V 
18 v 
0.3 V 
45 mA 

3.5A 
0,15 % 

0,5 % 

10 % 
Câşt igul În tensiune 52 d8 
Gama de fre cv enţe reprodusă 40 Hz - 20 kHz 
Ra portu l semna l/zgomot (POUT = 10 VV) 4G dB 
Reziste nţa de sarcină optimă 4 J.) 

Capsula circuitului PENTAWATT 
Suprafa ţa radiatoru!ui min. 30 cm2 

S.C. ~T.t.f. - S.R.L. fel.: 056-190389 L ________ ~~~~~~~;;;;;;:.. _________________ ..:'~ .. ~M=":~~CO:":i" nr.2 1900 Timişoara 



TDA2004 26 

Circuitul TDA2004 este un amplificator de putere dual În clasă 8 , destinat aplicaţiilor În gama de 
frecvenţe audio, În special aparate auto, În care puterea utilă nu de păşeşte 2x10 W pe rezistenţa de sarcină 

de 2 n. 
Circuitul are incluse În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitu lui sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vcc = 14,4 V) 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 

2xlOW 

8V 
28 V 

Coeficient de djstorsil~ni (POUT = 50 mW) 

0. 1 V 
65 mA 

3.5A 
0,15 % 

0,5 % 

10% 
(POUT = 0.5 W) 

(POUT = 2xl0 W) 

Câ ştigul in tensiune 42 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 2xl0 W) 45 dB 

ReZistenţa de sarcină optimă 
Capsula circuitului 
Supra fala radiatorului 

S.C. - r ,M. - S.R.L. IeI.: 056-190389 
sIr. Miron Costm nr 2 1900 Timişoara 

4Q 
MU l TIWATI-ll 

min. 70 cm2 

1 0"'2004 

'u 
iNPUllo----Q 



2Î TDA2005 
m;uitu l TDA2005 este un amplificator de putere dual În clasă B, destinat aplicaţiilor in gama de 

~ ,e audio, În specia l aparate auto, În care puterea utilă nu depăşeşte 2x6,5 W pe rezistenţa de sarcină 
:E.t. Q. sau 2x10 W I 2 n. 

ircuitul are incluse În structura sa protecţii la temperatură şi la scurtcircuit al ieşirii la Vcc sau la masă , 

nele performanţe ale circuitului sunt prezentale În continuare: 

Ţo Iz fJ 2 20 .... 

TDA200 S " 100" 
2200 .... 

• 
vee 

~ 

:~. - ? • 
100 .... 

" IOO

" ~ 220 .... 
1 2010. '" Z,Z 

Putere maxima de ieşire (Vcc = 14,4 V) 2x6,5 \IV 
Tensiune de alimentare minimâ 8V 
Tensiune de alimentare maxima 28 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vin = O) 65 mA 

Cure nt de vart repetitiv la ieşire 3,5A 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 0,01 % 

(POUT = 0,5 W) 0,1 % 

(POUT = 2x6,5 W) 10 % 

Câştigul in tensiune 40 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz- 20 kHz 
Raportu l semna l/zgomot (POUT = 2x6,5 W) 55 dB 

Rezistenţa de sarcină optimă 4 Q 
Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatorului 

MULTIWATI-l l 
min. 80 cm2 

S.C. MT.M. · S.R.L. tel. : 056·190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 



TDA2006 28 

Circu itul TDA2006 este un amplificator de putere În clasă B, cU tensiune de alimentare diferenţială , des
tinat a plica ţiilor În gama de frecvenţe audio , În ca re puterea uti l ă nu depăşeşte 12 W pe rezistenţa de sa rcină 
de 4 n 

Circuitul are incluse În structura sa p rotecţii la t emperatu ră ş i la scurtcircuit al ieş irii la Vcc sau la masă . 

Unele performanţe ale circuitulu i sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieş ire (Vcc = ±.16 V) 

Tensi une de alimentare minimă 
Tensiune de alimenta r~ maxima 
Tensiune de intrare ma ximă 

Curent de alimenta re (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv la ie şire 

Coeficient de dislorsiLlIli (P OUT = 50 mW) 

(POUl = O,S W) 

(POUl = 12 W) . 
Caştigu: In tensiune 

12 W 

±.3 v 
;t.24 V 
0,1 V 
20 mA 

3,4A 
O.Ol S % 

0,05 % 
8 % 

30 dB 
Gama de frecvenţe reprodusa 
Raportul semna!lzgomot (POUT = 12 W) 

Rezistenţa de sarcină optimă 

20 Hz - 100 kHz 
45 dB 

Capsula circuitului 
Suprafaţa rad iatorului 

S.C. ~T. M. ~ S.R.L. -Iei 056-190389 
str. Miron Cos/m fi(' 2 lrxJO Titrl/şoara 

4 0 
PE NlAWATT 
min. 60 cm2 

,. 
TOA2006 

lN4QO 1 

1 riDa .... 
'" ( NPUT o- - IQ- , 

, 
lN400 1 
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,. 

'" •• 0 l OOn 
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29 TDA2007 
Circuitul -,DA20u l este un amplificator de putere dual În clasă 8 , destinat aplicaţi il or În gama de 
nţe audio, În care puterea ut i lă nu depăşeşte 2x6 IN pe rezistenţa de sa rci nă de 8 n. 
Circuitul are incluse În structura sa protecţ i i la temperatu ră şi la scurtci rcuit al i eşirii la Vc;c sa u la masă . 

Unele pelformanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

~o I.' ~ 220... <J l - J 

r--I.ll-I -----l~ '" .,o00 j 
< Ţ 2200u 

, 

TOA2007 

I--"-_..JŢ-:r----ovcc 

220u 
. w 
.l 

Putere maximă de ieşire 0Icc = 12 V) 

TenSiune de alimentare minimă 

TenslLJne de alime ntare maximă 
Tensiune de int rare maximă 

Curent de alimenta re (Vin = O) 

2x6W 

8V 
25V 
0,1 V 
48 mA 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 2x6 W) 

3,5A 
8% 

Câşugu l in tensiune 
Gama dl:: frecven!e reprodusă 
Raportu l semnal/zgomot (P out = 4 W) 

Rezistenţa de sarCină optima 
Capsu!a circuitului 
Suprafaţa radiatcrU !UI 

40 dB 
30 Hz - 20 kHz 

50 dB 

8 ~>. 

SIP - P 
tnin. 60 cm2 

S.C. ~T. M. ~ S.R.L Iei.: 056-190389 
sll. Miron Cos /In nr.2 1900 Timişoara 



TDA2008 30 

Circu itul TDA2008 este un amplificator de putere În clasă B, destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe 
audio, În ca re puterea utilă nu depăşeşte 12 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q . 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vrx; 0Ip, iYp), cât şi la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continua re: 

Dutere ;-nd,o(jm~ de ieşire [V ce = 12 V) 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare maxima 
TenSÎune de :n!ra re maxÎtnă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv ta ieşi i"e 

Ccerlcient ds dlstor:>iuni (P O~T = 12 W) 

C aşt ig ul in tenSiune 
Gama de frecvenţe reprodusa 
Raportul semnat/zgomot ,Pour = 12 W) 
Rezistenţa de sa rcină opiima 
Capsula circuitului 
Supr .. f<:l ţd r?diatorutUi 

S.C. -r.M. W S.R.L. IeI.' 056-1 90389 
sir . • 1Ii/fan Cosllflllt .2 1900 Tim:şoorfl 

12 'vV 
10 V 
28 V 
0,1 V 
65 mA 

4A 
8 % 
40 dB 

30 Hz - 20 kHz 
55 dB 

4 Q 
PENTAWATT 
min. 60 cm2 

.l ~ _ 1000\. 

I I 

±}J 
.I.DOn 



TDA2009/2009A 
ircu itele TDA2009fTDA2009A sunt amplificatoare duale de putere În clasă AS, destinate apl icaţiilor de 

~ fid elitate În gama de frecven ţe audio, În ca re puterea util ă nu depăşeşte 2x1 O W pe rez istenţa de sarcină 
::e;t n 

ircu itele au incluse În structura lor protecţ i i la te mperat ură ş i ia scurtcircuit al i eş iri i la Vee sau la masă . 

::r::u I TDA2009A este o va ria ntă a lui TDA2009, selectat pentru performanţe de În~ltă fidelitate ş i care are 
~rat şi un circuit de protecţ i e a i eşi ri lo r la scurtcircuit În curent alternativ. Circuitele pot furn il a putere de 
EŞre mare, cu distorsiuni reduse, atât În va rianta stereo cât ş i În con figura ţ ie punte (25 W /4 .0). 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

: .. .?U T 2 0---(1 

'" 

Putere maximă de i eşire (Vcc = 12 V) 2>1.10 W 

Tensiune de alimentare m in im~ 8 V 
Tensiune de alimentare maxima 28 V 
Te nsiune de intrare maxima 0, 1 V 
Curent de alimentare (Vin = O) 80 mA 

Curent de vârf repetitiv la ieş i re 4,5 A 
Coeficient de distorsiu ni (POUT = 2X 1 O VI/) < 0.2 % 
Caştig ul În tensiune 40 dB 
Gama de fre cve nţe reprod usă 30 Hz· 80 kHz 
Raportul semnaVzgomot (POUT = 2x l O W) > 60 dB 

Reziste nţa de sarC ină o pt i mă 4 Q 

Capsula circuituluI MU l ITWATT-l1 
Suprafa ţa radiatarului mjn, 80 cm2 

S.C. ~T.M. ~ S.R.L. fe l .. OS6· 1(}0389 
sir. Mlf"on Cos/in nf,2 1900 Timişoara 



TDA2010 32 

Circuitul TDA2010 este un amplificator de putere cu tensiune de alimentare d i ferenţială , destinat apli
caţiilor de clasă inferioară şi medie, În gama de frecvenţe audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 18 W pe 
rezi ste nţa de sarcina de 4 n. 

Ci rcu itul este protejat la scuricircuitarea ieşirii la masă sau Vcc (Vp, ~Vp), cât şi la depăşirea domeniului 
de temperatură de funcţionare. 

Ur.ele perfo rrr.an ţe ale circuitului sunt prezentate în contin uare: 

Putere max Imă de ieşire (Vc;c = .:t..16 V) 18 W 
'rensil.me de alimentare m inimă 

Tensiune de al imentare Ir";Ddmă 
T~nsiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vu} = O) 

Curent de vârf repetitiv . la ieşire 
Cosficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 

(POUT = 0 ,5 W) 

WOUT = 18 W) 
Caştig ul in te nsiune 
Gama de fre cvenţe reproousă 
Raportul semnal/zgomot (?OUT = 18 W) 
Rezisten ţa ::le sarcină optimă 
Capsula ci rcuitului 

±-5 V 
±-20 V 
0,2 V 
45 mA 

3,5A 
0,025 % 

0.05 % 
10 "/0 
50 dB 

20 flz - 20 kHz 
62 dB 

40 
SPLlT- DIP14 

Suprafaţa radiatarului 
cu radiator încorporat 

min. 80 cm2 

S.C. ~T.M. ~ S.R.L. 'ei: 056·11)0389 
s'r Miron Costin fi! 2 1900 Timişoara 

TDA20 J. O 

100n 

1 NPU T <>--1 f-.---"--j 
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33 TDA2020 
Circu itul TDA2020 este un amplificator de putere cu tensiune de alimentare diferenţia l ă , destinat apli
~ În gama de frecve nţe audio·, În care puterea utilă nu depăşeşte 15 W pe reziste nţa de sarcină de 4 Q . 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieş i rii la masă sau Vee (Vp' :+:Yp) , cât şi la depăş irea domeniului 

.:E remperatură de fun cţiona re. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

TDM:;'0 20 

IOOn 
,~, ,. 0.--1 i-, --.---'-'-1 

1001-, 

Putere maximă de i eşire (Vcc = ;t1 4 V) , 5 W 

Tensiune de al imentare min ima 
Tensiune de alimenta re maxi' !1fi 
Tensiune de intrare m:::p(îmă 

Curent de alimentare (V'n ;:: O) 

Curent de varf repe titiv !e. ieşlre 

Coeficient de distersiull' (P OUT:: 50 mVV) 

(POUT = 0.5 \\~ 

(POUT = 15 Vlj 

z..5 V 
:!...22 V 
0.25 V 
100 mA 

3.5 ,0. 
0,\ 5 % 

1% 

i O ,% 

Caştigul in te .... Slune 
Gama de frecvenţe reprodusă 

42 da 
20 Hz·20kHz 

450B Raportu l semnal/?gom"t (P uur = 15 'N) 

Rezistf.!nţa rle sarcina opt i mă '"' ~J 
SPLlT· DIP14 Capsula circuitulUi 

Supra faţa ra diatorului 
cu r .;Jdlawr rncorporat 

mj!~ . ao cm2 

S.C. ~T M. · S.R.L te l (51).190389 
Sir Miron CaMin nr 2 1900 I imlşoara 



TDA2030/2030A 34 

Circu itele TDA2030fTDA2030A sunt amplificatoare de putere În clasă AB cu alimentare diferenţială , des
tinate apli ca ţiil or de Î n a ltă fidelitate , În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 15 W pe 
rezist en ţa de sa rcină de 4 D. 

Circuitel e sunt protejate la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vec (Vp' -='vp) , cât şi la depăş irea domeni

ului de temperatură de fu ncţ i onare , printr-o structură internă de limitare automată a puterii maxime de ieşire . 

Circuitul poate furniza la ieş ire curenţi mari (3 ,5 A) cu distorsiuni armonice şi de nelinearitate reduse. Circuitul 
TDA2030A este o subc l asă selectată ca re permite putere de ieşire mai mare (18 W I 4 D) cu distorsiuni reduse 
« 1%) ş i domeniu extins al tensiunilor de alimentare (până la g2 V) . 

Unele performanţe ale circu itelor sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă dt:: ieşl r .... (Vcc '= .±.15 V) 

Tensiune de alimentare min imă 

Tensiune de alimentare maxllna 
Tensiune ae mtrare ma )( i m~ 

Curent de ahmentar6 C""i,l :: O) 
Curent de vârf repetit iv la !e:;We 
Coeficient de distorsiun i {P ()IJT :: 15 W) 

Câş!jg !.J ! in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusa 
Raportul semnal/zgomot (Poul = 15 W) 
Rezistenţa de sarcină optimă 
CapSllla circuitU!l:i 
Supra ta Ia radlatorulu i 

s.c. HT.M. ~ S .R.L iei J50- 1 9038~ 

:;/r Miron Cos /m nr 2 1900 r'lTlIşo;ra 

15W 

:!..6 V 
!J,2 V 
0,25 V 
100 mA 

3.5 A 
< 2 % 

30 dB 
20 Hz - 100 kHz 

> 60 dB 

4 ~ 2 

PE NTAWATI 
min. 80 cm2 

10010< 

'" INPUT 0---1 

10 0k 

.1. 0010<. 

"" T 

T OA2 1.130 



TDA2040 
ircu itul TDA2040 este un amplificator de putere in clasă AB cu alimentare diferenţială , destinat apli

.= "1IIf'" de inaltă fidelitate , in gama de frecve nţe audio, in care puterea ut ilă nu depăşeşte 22 W pe rezistenţa 
:E scrcin ă de 4 fl. Acest circuit are structura internă ca şi integratul TDA2030 , dar puterea debitată in sarcină 
Ş. .::crentul maxim de i eşi re au valori mai ridicate . De asemenea , şi domeniul tensiunilor diferenţi ale de ali
-e-.;; re este extins. 

Circu itul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vcc (Vp' :tYp) , cât ş i la depăşirea domeniului 

:E --mpe ratură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate in continuare: 

TOO::;20 4 0 

'" :-' -. v---JO-..--'-i 

"'so 

820p 

lOOn 

"O 

Putere maxima de i eşire (Vcc := -:..18 V) 

Tensiune de a"limenta re min i mă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de int rare maximă 

Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetit iv la i eşire 

Coeficient de distorsiuni (Pa UT = 50 mW) 

(POUT = 0, 5 W) 

(POUT = 22 W) 
Câşt igul în tensiune 

22W 

!.3 V 
±28 V 
0,1 V 
65 mA 

4,2A 
0,2 % 

0,25 % 

< 2 % 

30 dB 
Ga ma de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportu l semna l/zgomot (POUT = 22 W) 

Rezistenţa de sarcină optimă 

~ 62 dB 

40 
PENTAWATI 

min. 85 cm2 
Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatorului 

S.C. " T.M." S.R.L. Iei 056-190389 
str Miron Cos/m nr 2 1900 Timişoara 



TDA261 0/261 OA 36 

Circu itele TDA261 DfTDA261 DA sun t amplificatoare de putere destinate aplica ţiilor În gama de frecvenţe 
audio , În care puterea utilă nu depăşeşte 7 W pe rezistenţa de sa rcină de 8 n. Circuitul TDA261 DA diferă prin 
cara cteristica de ieşi re: PauTm" = 4 W cU RL = 16 n. 

Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea ieş irii la masă sau Vee (Vp ' :!:Vp) , cât ş i la depăşirea domeni

ului de tempe ratu ră de funcţi o n are. 

Unele performan ţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

Putere maxim~ de ieş i re (Vr.c = 16 V) 7 W 
Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare '11a ximă 

Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin ;: O) 

Curent de vârf repetil1v 13 ieşire 

6V 

Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 

(PauT = 0,5 IN) 

(PauT = 7 IN) 

35 V 
0.25 V 
60 mA 

1,5 A 
0,015 % 

0,05 % 

8% 

Câştigu l in tensiune 
Gama de frecven ţe reprodusa 
Raportu l semnal/zgomo: (P out = 7 W) 
Rezisten\a de sarci nă optimă 
Capsula circuituluI 
Suprafaţa radialorului 

S.C. ~T,M.~ S.R. L. !el 056· ;9038S1 
sIr. Miron Coslln nr 2 1900 TltTllşoaril 

42 dB 
20 Hz - 20 kHz 

60 dB 

8 ~2 
SPLlT- DIP16 
min . 50 cm2 



TDA2611/2611A 
Circuitele TDA2611fTDA2611A sunt amplificatoare de putere destinate aplica\lIIor În gama de irec\le nţe 

- . in care puterea uti lă nu depăşeşte 6,5 W pe rezistenţa de sarcină de 8 n. 
Circu itele sunt protejate la scurtcircuitarea i eşiri i la masă sau Vee (Vp, '!,vp). cât ş i la depăşirea domeni

- de temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circuitelor sunt prezentate În continuare: 

Putere ,naxlmcj de IeSire (\!cc = 16 V) 

Tensiune de ahmentQre minimă 

Tensiun~ de d!lm~ntare ma),,'imă 
Tensiune de mtrare maximă 
Curent Ci t' alimentare (V in :;: O) 

Curent (1e '!ârf k~etal': la Ieşire 

6,!JW 

6V 
25 V 
1"\15 V 
: :5 mI' 

3A 
Coefic;ent de distorsiuni (POUT :;: 50 mVV) 

(POUT = 0,5 W) 

(POUT :: 6 W) 

0,2 % 

0.254" 
1 '.'0 

Ca şt!gui in le'I";L.I'lE: 

Gama de frecv,:,n\o; leprodl.lstl 
Raponu~ semnal/zgcmot {POLiT ::: 6 V~) 

Rezistenta de sarclnt. op:,mă 
Capsula clrclJltului 
Suprafa ţa radiatorului 

~2 d8 
30dz- 20 kHz 

68 dB 

8 ~~ 
SIP - P 

min. 35 cm2 

S.C. HT.M. - S.R.L Iei 056-190389 
.sIr Miron Cos /m nr2 1000 rima;oara 



TDA2613 38 

Circuitul TDA2613 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care 
puterea utilă nu depăşeşte 6 W pe rezistenţa de sarcină de 8 n. Este varianta mono a lui TDA 1521 A şi respec
tă specificaţiile Hl-Fl din standardul DIN 455001lEC268. Schema de aplicaţ ie este cu alimentare diferenţială 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vee (Vp, ±.vp) , cât şi la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maxima de ieşire (Vcc = !.12 V) 
Tensiune de alimentare minimă: simetri că 

asimetrica 
Tensiune de alimentare max im ă: simetrică 

asi metrică 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Coeficient de distorsiur.i (P OUT = 6 W) 

Caştigul în tensiune 

6W 

±.7,5 V 
15 V 
oJOV 
40V 
0.1 V 
70 mA 

< 0,5 % 

30 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Rezistenţa de sarcină optima 
Capsula circuitului 

:)0 Hz - 20 kHz 
80-
SIL - P 

Supiafaţa radialorului min. 35 cm2 

Observaţie: schema cu alimentare asimetrică 
se găseşte În Anexa 8. 

S.C. NT.M. N S.R.L. Iei.: 056-ffX}38g 
sir Mlfon Costm nr.2 1900 TIITl/şoara 
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TDA2822/2822M 
Circuitele TDA2822fTDA2822M sunt amplificatoare duale de putere mică, destinate aplicaţiilor În gama 

=-'= 'ccve n ţe audio, În ca re puterea uti l ă nu depăşeşte 2x1,7 W pe rezistenţa de sa rcină de 8 (), Circuitul se 
-o--2'câ pnn tensiune de alimentare redusă , distorsiuni armonic" mici , consum redus Ş I posibilitatea utilizări i 

:::-'\guraţ ii lor stereo sau În punte. Circuitul TDA2822 are capsulă POWERDIP, Iar va riantele TDA2822M şi 
--:: ~2822S au cap~ula MINIDIP (plastic cu 8 terminale) , cu reducerea co respunzătoare a puterii de ie şi re (Ia 
~' N ) 

Circuitele sunt protejate la scu,1circuitarea Ieş i rii la masă sau Vec (Vp' c:.'vp) , cât Ş I la dep ăşirea domeni

__ je temperatură de funcţiona re , Unele peliormante ale circuitelo' Sun! p.-ezentate În continuare , 

Te' .. :?SZ:?M 
Ţ(,A,?BZ:?5 

~ TDA2e .2<: 

4i( " ,'ii . l<:. 1:; ' 

i 
..J.... 

Putere maxima de I eşire (Vcc :: 12 V) 

TD~.2822 

TDA2822M 
TenSiune de alImenta re minimă 
TenSiune de alimentare max imă 

TenSiune de mtrare maximă 
Curen: de a!lmentare (Vin:: O) 

Curent dE: -. ârf repetitiv la Ieşire 
CoefiCien t de distorSiuni (POUT:: 50 mV\!) 

(POU, = 0,5 W) 

(P OUT = 1.7 W) 

2x1 ,7 W 
2,1 W 

(1.8V)3 v 
15 V 
0, 1 V 
9 mA 

1 A 
0.1 % 

0 ,1 % 

< 2 % 

. Caşt lgul în tenSIune 40 dB 
Gama de frecven te reprodus~ 10 Hz · 15 kHz 
Raportul semnal/zgomot (POUT :: 2)( 1,7 W) 47 dB 

ReZisten ta de! sarcină o ptimă 8 Q 

Capsula CirCUitulUi TDA2822 PQWERD IP 
TDA2822M MINIDIP 

S.C. ~T.M ~ S.R.L. fel 056- 190389 
;rr ."-llfon Cos/In m 2 1900 Tlm/şoa/,] 



TDA28245 40 

Circuitul TDA2824S este un amplificator dual de putere mică, destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe 
audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 2x1,8 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. Diferenţa Între TDA2824 
şi TDA2824S este varianta de capsulă: DIP-16 la TDA2824 şi respectiv SIP-9 la TDA2824S. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vee (Vp, ±Vp), cât şi la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vcc = 9 V) 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repetitiv ia ieşire 
Coeficient de distorsiun i (P OUT = 50 mW) 

(POUT = 0,5 W) 

(POUT = 2x1 ,7 W) 

2x1,8 W 

3V 
15 V 
0,1 V 
12 mA 

1,5 A 
0.2 % 

0,8 % 

<: 2 % 

Câştigu l Î" tensiţ.me 40 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 10 Hz - 15 kHz 
Raportul semnal/zgomot (P oul = 2xl,7 W) 47 dB 

Rezistenţa de sarcină optimă 
Capsula circuitului 

s.c. -r.M. W S.R.L. 1(01 056-190389 
str. Miron Coslm (Jr.2 1900 T,mişoara 

H 2 
SIP - P 

rDA282<1S 

HlJ----'-H 
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41 TDA2870 
Circuitul TDA2870 este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care 

puterea utilă nu depăşeşte 12 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q . 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vcc (Vp, '!:,vp), cât şi la depăşirea domeniului 

::le temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

TOA2870 

100 ... 

lNPUT "1--'-1 

lOOk 10 

1 
,---_~--<>vcc 

loouI I loon 

100 ... 

Loaa ... 

100 ... 

Putere maximă de i eşire (Vcc;:: 26 V) 12 W 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 

9V 
32 v 
0.2 V 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 50 mV\l) 

40 mA 

3,5A 
0.025 % 

0,05% 

Câştigul in tensiune 

(POUT = 0.5 W) 

(POUT = 12W) 

Gama de frecvenţe reprodusă 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 12 W) 

Rezistenta de sarc ină optimă 

Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatorului 

10 % 

45 dB 
30 Hz- 20 kHz 

62 dB 

4 0 
SIP - P 

min. 4S cm2 

S.C. 7.14. ~ S .R.L. tel.: 0,56· ' 90389 
sir. Miron Caslm nr.2 1900 Timişoara 



TDA3000 42 

Circuitul TDA300 este un amplificator de putere, destinat aplicaţiilor II' gama ce irecvenţe audio, În care 
puterea utilă nu depăşeşte 15 W pe rezistenţa de sarcină de 4 O. 

Circuitul este protejat la scurlcircuitarea ieşirii la masă sau Vcc (Vp , '!Yp) , cât şi la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În contin uare: 

Putere max Imă de i eşire (Vcc = 20 V) 15 W 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de al imentare maximă 
Tensiune de intrare ma"l(imă 

Curent de alimentare (Vin ::: O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 

12 V 
26 V 
0.5 V 
65 mA 

5 A 
Coeficient de distorsiuni (P OUT::: 50 mW) 

(POUT = 0,5 W) 

(POUT = 10W) 

0,2 % 

0,25 % 

2% 
Câştigul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusa 
Raportul semna!/zgomot (POUT ::: 12 W) 

Rezisten ţa de sarc in ă optimă 

Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatorulul 

s.c. ~r.M.· S.R.L. tel.' 0515·190389 
sIr Miron Co.stm IV < 1fXJO Timişoara 

36 dB 
18Hz - 22kHz 

62 dB 

40 
SIP - P 

min. 60 cm~ 

~DA3000 

INP UT o-,_-'-j 

>. 
r 
1 



43 TDA4920 
Circuitul TDA4920 este un amplificator dual , de putere, destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, 

-n care puterea utilă nu depăşeşte 2x5 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 n. 
Circuitul este protejat la scurtcircuita rea ieş irii la masă sa u Vr;c (Vp, ~.vp) , cât ş i la depăşirea domeniului 

:le temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

TDA4920 

2," 

4 70 .... 
! NPUT 

H 47
1,.1 

H 
07" 

INPUT 0---1 , 
<l 70n 

2'" 

22"'Ţ 
...L 

.1. .LOD'" 

~H 
>-t-'-'---1WD~ 

>+--,-,'D-{]O~ 
'---v:v--l H 

1 100,.. 

Putere maximă de ieş i re 0Icc = 12 V) 2x5W 
Tensiune de alimentare minimă 4 V 
Tensiune de alimenta re maximă 12 V 
Tensiune de intrare maximă 0,1 V 
Curent de alimentare (Vin = O) 15 mA 
Curent de vârf repetitiv la i eşire 2,3 A 
Coe ficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 0,25 % 

(PaUT = 0,5 W) 0,5 % 

(PaUT = 2x5 W) < 10 % 

Câştigul in tensiune 48 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 2x5 W) 68 dB 
Rezistenţa de sarcină opt i mă 

Capsula circuitului 
Supra faţa radiatorului 

4 Q 
SIP - P 

min. 35 cm2 

S.C. -T.M. - S.R.L. Iei," 0.56·190389 
sir. Miron Cos /m nr.2 1000 TlfTllşOaTa 



TDA4925 44 

Circuitul TDA4925 este un amplificator de putere destinat aplicaţ i ilor În gama de frecvenţe audio, În care 
puterea utilă nu depăşeşte 2x6,5 W pe rez iste nţa de sarcină de 2x4 O. 

Circuitul est8 protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vee (Vp , "!:Vp) , cât ş i la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maxima de ieşir -; (Vr.c = 28 V) 

Tensiune de alimentare minima 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 

Cure nt de alimentare (" in = O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 

(PaUT = 0,5 W) 
(PauT = 2x6 W) 

2x6,5 W 

3,5 V 
28 V 
0,5 V 
30 mA 

2,5 A 
0,01 % 

0.1 % 
8% 

C:'ştig u l in tensiune 40 dB 
Gama de frecvenţe reprodusa 30 Hz - 20 kHz 
Raportul 3emnallzgomo: (POUT = 2x6,5 W) 49 dB 

Rezistenta de sarcină optimă 

Capsula circuitului 
Suprafaţa radialorului 

S.C. ~T. M. ~ S.R. L. Iei 056-190389 
sIr Miron Coslm nr 2 HXJO T/lTUşoara 

40 
Slp· P 

min . 60 cm 2 

"---IH 
1 100,... 

1 2::" i I 12 01< 

'OO"Ţ 1 1- I 
~ 



45 TDA4930 
Circuitul TDA4930 este un amplificator de putere destinat aplicaţii l or În gama de frecvenţe audio , În care 

:luterea utilă nu . depăşeşte 2x10 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 n 
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vcc (Vp, ±Yp)' cât ş i la depăşirea domeniului 

oe temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prez.entate În continuare: 

Putere m8ximă de ie şire (Vec = 20 V) 

Tensiune de aliment3re minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de altlllenta re (Vin :: O) 

Curent de v5rt" repAtitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 50 mW) 

(POUT = 0,5 W) 

(POUT = 2x10 'vV) 

2xl 0W 

8V 
26 V 
0.15 v 
3('1 '11A 

3,6A 
0,2 Gir 

0,25 % 

<.10% 

Câştigu l in tensiune 30 dB 
Gama de frecvente re produs~ 30 rlz . 20 ~"--Iz 
Raportul s~;nr,a!izgomot (POUT = 2>< 10 Wi ,;C d8 

Rezistt' ilţa de SJ,c:in;;; opti: It: 4! , 
Ci:lpsula circu itL!L ' S:P ~ P 
Supra fa ţa ra,;:ilatorlitUI mi!", 55 el.";:' 

".C. HT. M. H S .R.L lei u~ 5-: 9035" 

str Miron Coslm nr.2 1900 Timişoara 



TDA7050(T) 46 

Circuitul TDA7050(T) este un amplificator dual de putere mică, destinat aplicaţiilor stereo sau În punte 
În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă este de maxim 150 mW, proiectat special pentru apa ratu ră 

cu căşti. Circuitele se remarcă prin tensiune de alimentare foarte redusă . Circuitu l TDA 7050T este varianta 
miniaturizată, pentru tehnologie de implantare SMD, a circuitului TDA7050. 

Ci rcuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Va; (Vp' :!:Vp), cât şi la de păşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circu itulu i sunt prezentate În contin uare: 

Putere Il1gximâ de ieşire (V~'C ::; 4,5 V) (BTL) 150 mW 

Tensiune de alimentare minima 1,6 V 
Tensiune de alimentare ma,dma 6 V 
Tcns!u:le de Intrare maxima 50 mV 
Curent de alime n~are (Vin = O) 3 mA 

Coeficient de disto rsiuni WOUT:: 150 mW) < 10 % 

Cdţ.i !gul Tn tensiune 26 dB 
GelIT,:..! de li _~venţe reprodl.Jsă 30 Hz . 20 kHz 
Re",;'1~tf!'1ţa de sarCina optin , ă 32164 O 
Caps 'JI8 circuitUlUI SOP 

Observaţie: sC/1ema cu configuraţia in punte 
se gi'seşte În Anexa 9. 

s .c . ~T.M - S.P..L Iei O,)(j-1j}OJi:] 
str Miron Co.slm fIF.2 1900 TJm' ~oara 

- --r;-T--'''· 
rO&:l70S0(T) 6, n< 

r-_...J. __ ',~cn-L I 100U 

,--' 
>--j--L' -1, l' I---~ 

~7u 

i l 
:;:;::1. ~--'-"-+--1 

f J--L 
INPU T o--J ' 

L.+---, 



.::.- TDA7052/7053 
Circui te le TDA7052rTDA7053 sunt amplificatoare de putere mică, destinate a plicaţiilor mono BTLsau 

>:",-eo BTL În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 1 W/2x1 W pe rezistenţa de sarcină 
=" S .. 25 D. Circuitul TDA7052 are Încorporat un preamplificator cu două ieşi ri defazate cu 180' şi d o uă etaje 
~ - a e de 1 W, lucrând astfel numai În configuraţie Inono În punte (BTL). Circuitul TDA7053 este rea lizarea 
' :"C'2" a lui TDA7052, lucrând ca amplificator stereo cu ieşiri conectate BTL. 

Circuitele sunt jJrotejate la scurlcircuitarea ieş"ii la masă sau Vee (Vp' :!:Vp) , cât şi la d epăşirea domeni
de temperatură de funcţionare 

Unele performanţe aie circUitu lui sunt p,ezentate În continuare: 

Putere maximă de ieŞIre (Vcc = 12 V) 
Tensiune de alimentare minlnla 
Tensiune de alimentcrt:' maximă 
Tensiune de ir:trare maxima 
Cwrenl de alimentare 01ln = O) 

Coeficient de distorsiUni (POUT = 2 IN) 

Câştlgu l În tenSiune 
Gama de frecvenţe re produsa 
Rezistenta de sarcină optimă TDA7052 

Capsula cl,ClJitulul TDA7052 
TDA7053 

;QA7053 

2W 

3V 
18 V 
0, 1 V 
10 mA 

<"10 % 

39 dB 
30 Hz ~ 20 kHz 

80 
25 !2 
DIL 8 
OlL16 

Observaţie: schema de aplicaţie a circuitu
lui TDA 7052 se găseşte in Anexa 9. 

S.C "T.M." S.R.L Iei 056·190369 
~Ii Miron (;11.<1 .. , " , ? " 11"" T._·. ___ · 



TDA7055Q 48 

Circu itul TDA7055Q este un amplificator dual În punte, de putere, destinat apl ica ţiil o r În gama de 
frecvenţe audio, În care puterea util ă nu depăşeşte 2x6 IN pe rezistenţa de s arcină de 8 Q. Circuitul se remar
că prin posibilitatea uti'izării şi la tensiuni de alimentare red use ş i de asemenea, prin existenţa pinU lui de con
trol MUTE'STAND-BY. Ci rcuitul este conceput să lucreze doar În conexiun i stereo-BTL. 

Circuitul este protejat la scurtcircu itarea ieşirii la masă sau Vee (Vp , ~.v") , cât şi la de pă ş i re a domeniului 

de temperatură de funcţionare. 
Unele performan ţe ale circu itului sunt prezentate in contin uare : 

PUiere max l!n ă de I eşire (Ve.; = 12 V) 
TenSiune de alimentare mmÎ!l1ă 
TenSIune de alimentare maxima 
Tensiune de Intrare maxima 
Cure nt de alimentare (Vin == fJ) 

Curent de varf repet itiv la I e şi re 

CoeficIent de distorslunt (POUT = 2)(6 W) 

Câ ştigu i rn tensiune 
Gama de fre cv enţe reprodusă 

Rezls! enţa de sarcină optim~ 

f: ansula Ci rcu itulUI 

Suprafata radJatorulul 

S.C. ~T.M. ~ S.R.L. Iei" 0.56- 190389 
Sir M/fon Cos /m nr 2 1900 T!fflJşOdra 

2x6W 

3V 
18 V 
0.1 V 
10 mA 

2.8A 
< 10 % 

40 dB 
30 Hz - 20 kHz 

80 
SIP - P 

mrn. 35 cm2 

TDQ'lOS S,", 

1. 9 .1 2 

..L. 
Q 

+ --.-.J..-_ -,lOOU 



49 TDA 7056/7057Q 
Circuitele TDA7056ITDA7057Q sunt amplificatoare de putere in punte (mono sau stereo), destinate apli

::a . ilor in gama de frecvenţe audio, in care puterea utilă nu depăşeşte 3 W I 2x3 W pe rezistenţa de sa rcină 

J€ 16 O. Circuitul TDA 7056 poate fi utilizat doar in configuraţie mono BTL, iar TDA7057Q doar in config u raţie 

sereo BTL, datorită structurii interne dedicată acestei config uraţii. TDA 7057 este "dublul" lu i TDA 7056. 
Circuitele sunt protejate la scurtcircuitarea ieş i rii la masă sau Vee (Vp' ±Yp) , cât şi ia depăşirea dorneni

_ ui de temperatură de funcţion are . 

Unele performa nţe ilie circuitelor sunt prezentate in continuare: 

T O~70S6 

,--------,,--0," 
.:.oo'll _ 220 .... 

r---~--------, ]C_L 
, 

INPUT 

S k )+-.1...+-f 

, 

Putere maxirnă de ieşire (Vcc ::: 12 V) 

TDA7056 3 W 
TDA 7057 2x3 W 

Tensiune de alimenta re minima 3 V 
Ţensiune de alimentare maximă 18 V 
Tensiune de intrare maxima 0, 1 V 
Curent de alimentare (ViII;' O) 10 mA 

Curent de varf repetitiv la ieşire 2,8 A 
Coeficient de distorsiuni (PaUT ::: 3w12x3 W) < 10 % 
Caş.tigui in tensiune 39 dB 
Gama de frecvenţe ieprodusă 30 Hz - 20 KHz 
Raportul semnalJzgJmot (POUT ::: 3wf2x3 W) 68 dB 

ReZistenţa de sarcina optimă 16 n 
Capsula circuitu lu i TDA7056 StP - P 

rOA?057 MUlTi\VAlT-13 
Supr'1faţa radiatorului 

Obse!vaţie: schema de ap/lcaţie = cir,; ' li
fului TDA 7052 se gă seşte În Anexa 10. 

S.C -T.M, " S.R.L. tel 056-190389 
sir Miron Co.slin nr2 1000 Tir1l'~--,a.a 



TDA7231 50 

Circu~ul TDA7231 este un amplificator de putere mică , destinat aplica~ilor in gama de frecvenţe audio, 
in care puterea utilă nu depăşeşte 1,6 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. 

Circuitul se remarcă prin posibilitatea utilizării la tensiuni de alimentare reduse, ceea ce il recomandă 
pentru aparatură portabilă. 

Circu~ul este protejat la scurtcircuilarea ieşirii la masă sau Vcc 0Ip, .:':,vp) , cât ş i la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare . 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate in continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vcc ::; 12 V) 1,6 W 
Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
C .J rent de alimentare (Vjn :;: O) 

1,8 V 
15 V 
0,1 V 
3,6 mA 

1 A 
< 10 % 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 

Coeficient de distorsiuni (P OUT = 1,6 W) 
Caştigul in tensiune 38 dB 

4OHz - 18kHz 
Hl 
DIP-8 

Gama de frecvenţe reprodusa 
Rezistenţa de sarcina optimă 
Ca psula circuitului 
Suprafata radiatorulCJi 

S.C. ·T.M." S.R.L. fel. : 056·j9038g 
şir. Miron Costin nr.2 HJOO Timiljoare 

min. 35 cm 2 

INPUT <>--r-.L+ -L 

'" 



51 TDA7233(D) 
Circuitul TDA7233(D) este un amplificator de putere mică , destinat aplicaţiilor În gama de frecvenţe 

audio, În ca re puterea utilă nu depăşeşte 1 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n. Circuitul se remarcă prin ten
siune de alimentare redusă ş i existenţa pinului de control MUTE. Varianta TDA7233D poate fumiza la ieşire o 
putere maximă de 1,6 W /4 n, având şi o capsulă diferită (SIL-8) faţă de TDA7233. 

Circuitul este protejat la scurtcircu itarea ie şi rii la masă sa u Ve<; (Vp, ±.vp), cât şi la depăşirea domeniului 
de temperatură de funcţionare. 

Unele performanţe ele circuitului sunt prezentate În continuare : 

,-----...---...--<>'. 

TDA7233 
I 

I NPUT <>-...---'--+ --l 4 70 .... 

Putere maximă de ieşire (Vcc :: 12 V) 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 
Curent de alimentare (Vin = O) 
Curent de vârf repetitiv la i eşire 

Coeficient de distorsiuni (POUT = 1 W) 
CâştiguJ În tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Rezistenţa de sarcină optimă 
Capsula ci rcu itului TDA7233 

TDA7233(D) 

lW 
1,8 V 
15 V 
0,1 V 
3,6 mA 

1 A 
<: 10 % 

39 dB 
40 Hz -18kHz 

40 
DIP-8 
S!L-8 

S.C. -T.M.· S.R.L. tel. ; 056-10038P 
sir. Miron Cos/in nr.2 1000 Timls08fil 



TDA7236 52 

Circuitul TDA7236 este un amplificator mono cu ieşire configurată BTL de putere foarte mică, destinat 
aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 16 mW pe rezistenţa de sarcină de 
32 n Tensiunea de alimentare este foarte redusă , fiind dedicat pentru aparatura portabilă miniaturizată . 

Circuitul este protejat la scurtci'cuitarea ieşirii la masă sau Vcc (Vp, ~..vp), cât şi la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circuitu lui sunt prezentate În continuare: 

Putere maximă de ieşire (Vec = 1.5 V) 

Tensiune de alimentare minimă 
Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (Vin:;: O) 

Curent de vârf repetitiv la ieşire 
Coeficient de distorsiuni (P OUT = 16 IN) 

Câştigul Tn tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 
Rezistenţa de sarcină optimă 
Capsula circuitului 

S.C. WT.M. ~ S.R.L. tel.: 056-190389 
str. Miron Cos /in nr.2 H~OO Timişoara 

16 mW 

0.9 V 
1,6 V 
0,1 V 
1 mA 

50 mA 
< 2 % 

31 dB 
200 Hz - 10 kHz 

32 Q 

DIP-8 

TO~7 23 G 

"n '".u, o--i I-'+-C:::J-,C:J---j ,--c::::J----r-{=f--1 

, 

S. I.> lOOtJ 



53 TDA7240A 
Circuitul TDA7240A este un amplificato r mono cu ieş i re configurată BTL, de putere destmat aplicatiilor 

in gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 20 W pe rezistenţa de sarcină de 4 Q. Circu itu l 
dispune şi de pin de control STAND-BY 

Circuitul este protejat la scurlcircuitarea i eşirii la masă sa u Vec (Vp • ~Yp). cât şi la depăşirea domen:ului 

de temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

Putere maxlrna de Ieşire (Vcc = 12 vi 20 W 

Tensiune de alimentare minimă 6 V 
Tensiune de alimenta re maximă 28 V 
Tensiune de intrare maxima 0.1 \/ 
Curent de alimentare (Vin = O) 65 mA 

Curent de varf repetitiv la Ieşire 3,5 A 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 20 W) " 10 % 

Ctlştigul in tensiune 40 dB 
Gama de frecvenţe ieprodusă 20 Hz - 20 kHz 
-Rezistenţa de sarcm.a optimă 4 O 
Capsula cirCUitului MUL TI\J\:A:IT·7 
Suprafaţa radiatorulu' mIr. 35 CIT:: 

S.C ~T. M H S.R L .'e l 05f. - 1C'03Sf; 
':;11 M,'Qf) ':;oslm nrL liXJO T/tTlişG,J(a 



TDA7241 54 

Circuitul TDA7241 este un amplificator mono cu ieşire configurată BTL, de putere, destinat aplicaţiilor În 
gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 20 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n. 

Circuitul diferă de TDA 7240A prin configurarea pinului de control STAND-BY. 
Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşi rii la masă sau Vcc (Vp, :tVp), cât şi la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare : 

Putere maxima de ieşire (Vcc = 12 V) 20 W 

Tensiune de alimentare min imă 

Tensiune de alimentare maxima 
Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (\'in = O) 

Curent de vârf repetitrv la ieşi re 

Coeficient de distorsiur, j (P OUT = 20 W) 
Caştigul in tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 

Rezistenta de sarc ină optimă 
Capsula ci rcuitului 
Suprafaţa radiatorului 

S.C. ~T.M. · S.R.L. Iei 056- 1!JOJ89 
sir. MtrOil Caslm nf.2 1900 TIIJlIş08r8 

8V 
28 V 
0,1 V 
65 mA 

3,5A 
.: 10 % 

26 d8 
30 Hz - 25 kHz 

4Q 
MULTIWATI-7 
min . 35 cm2 

'" r NPUT 0-----I11-+"-+---1 

s._ 
_ 22u 

-Ll.. ":1 f '7 
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55 TDA7250 
Circuitul TDA7250 este un amplificator drive r stereo cu patru ieşiri (două perechi În antifază), conceput 

ca pilot pentru amplificator de pute re stereo cu alimentare diferen ţială, destinat apli caţi il or de Înaltă fidelitate În 
gama de frecvenţe audio, În care puterea nominală este 2x60 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 D. Circuitul 
dispune şi de pin de control MUTE I STAND-BY şi se utilizează împreună cu un etaj final cu tranzistori com
plementari. 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Vcc (Vp' ~.vp), cât ş i la depăşirea domeniulu i 

de temperatură de fu ncţionare. 
L nele perfo rmanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare : 

47Cn 
! Nf'UT o---j M--'-t-1 

'" 
2<.' .. 

'. '·Wi.JT v--{ ~"-t-f 
4 70n 

CJ 

lOOk 

Putere maximă de i eşire (Vec = ±.40 V) 

Tensiune de alimentare maximă 

Tensiune diferenţIală de intrare maximă 

2<100 W 

:t.45 V 
0,1 V 

Curent de vârf repetitIV la Ieşire ,!.5 mA 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 2x60 \IV) 0,03 % 

Câştigul fn tensiune 60 dB 
Gama de frecvenţe reprodusă 20 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (POUT =2x60 W) > 75 dB 

Rezisten!a de sarcină optimă 
Capsula circuitu lui 

2x4 Q 
Dlp·20 

s.c 7.M. - S.R. L. Iei 056.190389 
,s tr Miron Cos/In nr 2 1000 Tltn/,~oafa 



TDA7255 56 

Circuitul TDA7255 este un amplificator dual configurat cu ieşire BTL, de putere in clasă B, destinat apli
caţiilor profesionale (HI-FI) În gama de frecvenţe audio, in care puterea u ti lă nu depăşeşte 22 W pe rezistenţa 
de sarcină de 4 D. (in BTL) sau 2x12,5 W I 4 Q in stereo. Circuitul este conceput pentru aparatură auto audio 
HI-FI, putând debita in sarcină putere mare cu distorsiuni reduse şi dispune de o serie de terminale de control 
speciale (FADER CONTROL, MUTE - compatibil TIL, STAND-BY, FEED-BACK) 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieşirii la masă sau Ve<; (Vp, :!:Vp) , cât şi la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare. 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate in continuare: 

Putere maximă de i eşire (Vcc :: 14.4 V) (BTL) 22W 
TenSiune de alimentare min imă 

Tensiune de alimentare maximă 
Tensiune de intrare maximă 

Curent de alimentare (Vin = O) 

Curent de vârf repet itiv 1a i eşire 

Coeficient de distorsiuni (P OUT :: 22W) 

Câştigul rn tensiune 
Gama de frecvenţe reprodusă 

Raportul semnal/zgomot (PeUT = 22 VI/) 
Rezistenţa de sarcină optimă 
Capsula circuitului 
Suprafaţa radiatoruiui 

s.c. ~T.M. ~ S.R.L. rei. · 056-100389 
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8V 
28 V 
0,3 V 
80 mA 

4A 
0,05 % 

28 dB 
30 Hz - 20 kHz 

> 58 dB 

4 ~l 
MULTIWATI-15 

mln. 55 cm2 

f'1ut~ '0' 

lO D.., 

INPUT + 0..---1 

INPUT - o---j 

100 ... 

H 
2 20 ... 

lOO~ }'oo ... 
~~-~~----4-_'-~ __ ~'V" 

220 ... 

ConfiQu~.t~. mono 
~n o>untw. 

220n
I 



57 TDA7256 
Circuitul TDA7256 este un amplificator dual cu ieşire configurată BTL, de putere, În clasă B, destinat 

aplicaţiilor În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 22 W pe rezistenţa de sarcină de 4 
n. Face parte din categoria amplificatoarelor auto profesionale şi poate furn iza putere de ieş ire mare cu dis
torsiuni reduse, dispunând şi de terminale de control speciale (MUTE - compatibil TTL, STAND-BY) . 

Circuitul este protejat la scurtcircuitarea ieş irii la masă sau Vcc (Vp ' !Yp) , cât ş i la depăşirea domeniului 

de temperatură de funcţionare . 

Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate În continuare : 

100", 

INPu r"" ~.f--L-+-L 

H G---
220... H 10u 

n 

.lOD ... 

Putere maximă de I eşire (Vcc = 14 ,4 V) 22 W 

Tensiune de alimentare minimă 

Tensiune de alimentare maxime'! 
Tensiune de Intra re maximă 
Curent de ali mentare (Vin = O) 

3\1 
28 V 
0, 1 V 
100 mA 

Curent de vârf repetitiv [a i eş ire 5 ,5 A 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 22 IN) 0 ,05 % 

Caştigu t in Ifmsiune 36 dB 
Ga ma de frecve nţt:! reprodusa 30 Hz - 20 kHz 
RaportUl semnal/zgomot (POUT = 22 W) > 58 dB 

Rezistenţa de sa rcină o ptimă 

Capsula circultu !ui 
Suprafa ţa radialoru lUi 

4 Q 
MULTIWATI- 11 

min. 55 cm2 

S. C. ~ T.M. ~ S.R.L. Ifll.: 055- 190JeQ 
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TDA7350 58 

Circuitul TDA7350 este un amplificator dual În clasă AB. de putere . destinat ap li caţ ii !o r În gama de 
frecven\e aud io. În care puterea ut i lă nu depăşeşte 2x12 W pe rez i ste nţa de s arcin ă de 2 n sau 22 W /4 fl În 
con fig u ra ţie BTL. 

Circu itul dispune de pini de control BRIDGE / STEREO ŞI STA 'D-8Y ş i este protejat la scurtcircuitarea 
i eş irii la masă sau Vee (Vp. '!:Vp) . cât şi la depăş irea domeniulu i de tempe ratură de fu n cţionare. 

Unele performa nţe ale circu itulu i sunt prezentale În continuare: 

Putere maximă de ieş ire (Vcc = 14.4 V) 

Tensiune de alimentare minimă 

2x12W 

8V 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maxima 0,1 V 
Curent de vârf repetitiv 18 ieşire 4 A 
Coeficient de distorsiuni (POUT = 2x12 W) < 0,8 % 

Câştig ul in tensiune 35 dB 
Gama de frecvente reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul semnal/zgomot (POUT = 2x12 W) :> 50 dB 

Rezistenţa de sa rcină op:im~ 4 Q 

Caps!.J la circuitu luI MULTIWATT-11 
Suprafaţa radia lorului min. 55 cm2 

s.c. "T.M. ~ S.R.L. tel 05(;- 190389 
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59 TDA7360 
Circuitul TDA7360 este un amplificator dual În clasă AB, de putere de inaltă fideiitale, destinat aplicaţi

ilor În gama de frecvenţe audio, În care puterea utilă nu depăşeşte 2x12 W pe rezistenţa de sarcină de 2x4 D 
sau 22 W pe rezistenţa de sarcină de 4 n În configu raţie BTL. 

Circuitul dispune de pini de control STAND-SY şi Ci.lPPING DETECTION, plus un pin special de ieş i re 

pentru configuraţi a BTL şi este prole jaî la scurtcircuitarea ieşir i i la masă sau Vec (V~, ~Vp) , cât şi la depăşirea 

domf\Qiului de temperatură de funcţionare. 
Unele performa nţe ale circuitului sunt prezentate În continuare: 

22 .... 

H --:r----T .--ov '~c 

22Ci~ ~2n" 

r'----I..~ I ~L 

"On "An.o ",-1--"''-1 ~ 
I;-:pur O---1p' --+-1 2200", 

1 NPU T o----j 1-'---+-1 
2 :20,., 

2..'VI 

Hf--.'·,-<~"t DT L. 

, , 

Putere maximă de i cşir(:t (Vcc = 14,4 V) 2x12 W 

Tensiune de ali~enta;e minimă 6 V 
Tensiune de alimentare maximă 28 V 
Tensiune de intrare maxima 0,1 V 
Curent de v~rf repetitiv la ieşire 3,5 A 
Coeficient ~~ dic;;tCfSIU ni (POUT -, 2x12 W; 0,050/0 

Caştigul In tensiune 26 dH 
Gama de frecve nţe reprodusă 30 Hz - 20 kHz 
Raportul3emnalizgcmct (PO:.JT::: 2X1 ;Z VII) > 55 dS 

Reziste nţa de sarcina opi irnă 

Capsula circuitl!Jui 
Suprafaţa radiawrului 

4Q 
MULTIWAlT-11 

min.55cm2 

=~-=""=~=._--=-= 
S. C. "T. M. ~ S.R.L. Ie I .. o:; i· ifi030g 
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Anexa 1 

St And-b\<; 
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1 1"°0 
!OOn 

• 

220 ... 

PQIoIER 

--r--+-+4-- J 2:2 01> 1100n 

"'i' 'i F 
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r' Anexa 2 

100k 

220'" 

INPUT 0-----1 f-O--''-H 

100k 

TDA1S10A 

TDA1S 1S8 

100k 

100k 

Con/' ~ 9 .... r .. t i .. 
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Anexa 4 

TOA1S l,s Q 
TOA1518Q 

:220 ... 

1 "'PUT 0----1 '-"-t-r--I I H 
l .... " ... t 

... . ff" ... . nc . 
"01 t .,.,<i. 

, 

220.., 

INPUT 0----1 

T DA!S1 9 A 

..,ono ~ ... punt ... 

, 
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Anexa 6 
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TDA lSS1Q 

Conri'ilur .. ~J,.. 
<lu .. d 

{ du.,) ,.t~ ... .. o). 

220,., 

r----------.---------.--~~v" 

INPU~ lo-1r-L--t-,-----------1' 

INPl~lT '0--1 
220n 

I NP UT '0--1 
220n 

INPUT '0--1 " 
220n 

, , 
1 C '"' 1 C , , , 



220n 

!NPUT :z :-ir 

220~. 

! .. ;>IJT 3v--1~ 
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Anexa 8 
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10 0 ,... ",90":L 
2 20., 

I NPUTo--1r-fLt--<--~ 

1 100
..., 



lNPUT o----, 

I 

Anexa 9 

10':'70S2 ;r ~ 0\1 ,., 
;-______ "-____________ --,100:1: =fal00U 

.L 
Conf~Qur.t1~ M~no in pun~~. 
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Anexa 10 
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TDA?OS7Q 

1 NPUT 1>---, 

J, 

r-----------------.--.--<v. 
3 100n .,~O ,...-_.L.. __ --, I I -< U 



---
8 i o 5 

1 4: 3 " ----

SO 8 / SOP 8 (S\AiJ) 

"4 13- 12 l' 

! 1 2 3 4 
l~:.:.r-t=.r~ -'-- . 

DIP 8/ DIL 8 / MINIDIP 

DIP 14 / DIL 14 : SDIP 14/ SPlIT-DIP 14 
~dacă are lerrninale zig-zag) 

Capsule 

1_ C1_.[""'l.C-.J~r::LCL.D.......r.l---1:"1., 
, 20 19 16 17 16 15 14 13 12 11 I 

I 
I 

I 
'-:_\ -l~-L~r~,-5 J __ ,_6 . ----:.~ .~-~--- ,~i 

DIP 20 / DIL 20 / POWERDIP 

..... - , r-_:= 
16 15 1011 

-; __ ,~ r-1....-..:.= 
13 12 11 10 9l 

12345678 
'.-=r- --..-:r, --[ r --1 -=--,~_:T 1:T 

DIP 16 / DIL 16 ; SDIP 16/ SPlIT-DIP 16 
(dacă are terminale Zig-zag) 

NoIă: deoarece incă nu există o unificare a convenţiei de denumire a anumitor capsule speciale, firme 
diferite da u denumln diferite pentru acelaşi tip de capsulă. De exemplu, capsula integratului TDA2005 este 
denumită MIJLTIWATT-11 la firma SGS, sa u DBS11 MP la firma PHllIPS. Un alt exemplu este TDA2030 a cărei 
capsulă se de numeşle PENTAWATT la SGS- Ales, sau TO 220-5 la AEG. Deci, sunt redate mai sus desenele 
capsule lor cu mai multe denu miri sub care se pot găsi in literatura de specialitate de la diverse firme. 

S .C. ~T. M. ~ S.R.L. Ie i ' 056-1903a9 
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Capsule 

TO 220-5 
PENTAWATT 

I O I 

~ 

C> 

2 3 4 5 

' .~ :~ 
" 

·mJ , , , , 

SIL 9 MPF* 

C> 

TO 220-7 
12345 67 , .. LTIWATT-7 

I , :~ " -' 
,.-

" '-, 

" 

- ~ ----- -j 
' , 'u 

SIL 9MP* - c= J3S gp ' 

* La aceste tipuri de capsule de putere, numele depinde de numărul de te~ 
De exemplu: SIL 9MPF I SIL 11 MPF I SIL 13MPF. Se mai numesc şi MUL n -1 • _ _ ,''''' TI 11 , MUL

TIWATT 15, echivalent cu DBS 11MP respectiv DBS 15MP). S-a adoptat de asemere: Ş ~;:!;:-{' rri re gene
rică : SIL-P, SIP-P (Single-In-Line Power plastic-metall Package). 

S.C. -T.M.· S.R.L. Iei.: 056- 190389 
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Abrevieri 

Vă prezentăm in continuare câţiva termeni specifici, utilizaţ i in literatura de specialitate audio, cât ş i "ce 
semnifică " denumirile capsulelor circu itelor integrate: 

ALe [Automatic Level Control]- Bloc intern specializat pentru compararea semnaluiui de ieşire (redresat 
şi filtrat) cu un nivel prestabilit: se util izează in circuitele de inregistrare a sunetu lu i, pentru a preveni supramo
du larea mag netică a benzii . 

BTL [Bridge Topology for Load connection]- Config uraţia de conectare a sarcin ii in punte. 
Clipping detector - Terminal şi bloc intern specializat pentru detecţia depăşirii pute ri i nominale de ieşi re ; 

plevine apariţ i a semnalului distorsionat la ieş ire . 

Distorti on detector - Terminal şi bloc intern specializat pentru detecţia şi limitarea distorsiunilor sem
nalu lU I de I eşi re la un nivel maxim prestabilit (de exemplu 0,5%). 

Fader [Fading control]- Terminal specializat la sistemele audio pe patru căi de ieş ire caUAD) care per
mite trecerea prog resivă a semnalului de ieşire de pe boxe le "faţă " (Front) pe boxele "spate" (Rear) . 

Hi-f i [High Fidelity]- Îna ltă fidelitate , calificativ pentru aparatu ra audio care respectă standardul 
DIN4SS00 . 

MU7E [Muting] - Terminal care permite reducerea nivelului semnalului de ieşire la 20 dB, cu reven ire. 
Overl oati - Terminal de control care permite urmă rirea nivelului semnalu lui de ieşi re, corelat cu curen

tu l de ieş ire ş i temperatura cipu lui, astfel Încât să prevină regimul de su prasarcin ă. 

Plar - Conlbinat cu term ina lul MUTE, asig u ră revenirea la nive lul de ieşire existent Înaintea acţionări i 
t0rminalului MUTE. În tehn ica de inreglstrarelredare magnetică a sunetu lu i are semnificaţia de redare. 

Record - Inregist ra re. 
Shon Ci rcuit Sense - Termir.a! care permite urmărirea cu rentului de Ieşire al etajului final , blocând 

tranzistorii drn etajul final la depăşirea curentului maxim de i eşi re . 

SMD [Surface Mounting Device]- Componente electronice montate "pe suprafaţă ". 

SOAR [Safe Operate Area Reaction] - Bloc intern specific amplificatoarelor integrate de calitate , care 

S.C. ~T.M. ~ S .R.L. tel .. 056- 190389 
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Abrevieri 

supraveghează funcţiona rea tranzisto rilor din etajele de ieş ire in interioru l hlpcroolcl Oe olS i paţie (aria de si
g uranţă) , acţionând asupra nivelului semnalului de atac al finalilor ş i asupra DunClelcr s:atiee de functionare 
ale lor. 

Stand-by - Terminal de control care permite activarea/dezactivarea etajul I -ne. ,Je ere fă ră zgomot 
de comutare, pe rmiţând funcţion area sistemului in regim economic, in lipsa semnalulu' oe mtrare. 

SVR [Supply Voitage Rejection] - Terminal conectat la blocul de stabiliza re ,meM iZ ca re se conectează 
un condensator. permiţând îmbunătăţirea raportului de rejecţie al tensiu nii de alimemere 

THD [Total Harmonic Distortion]- Defineşte distorsiunile armonice t01ale. 
DBS - DIL Bent SI L. 
DBS"MP - DBS (număru l de terminale) Medium Power. 
DIPIDIL - Oua l In Line Package. 
SIUSIP - Singie 'n line Package. 
SIL" MPF - SIL (n umăru l de terminale) MP + cooling Fin. 
SIP-P - Single In line Power Package. 
SO/SOP - Small Jutline Package. 
SDIP/SPLlT-DIP - capsulă de tip DIP cu terminale in Zig-Zag . 

S,C. ~T.M. M S.R. L . rei 056- 190389 
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Cuprins 

TDA2010 
TDA2020 
TDA2020/2030A 
TOA2040 
TDA261012610A 
TDA2611 /2611A 
TDA2613 
TDA28222822M 
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TOA136'J 
Anexe 
Capsul e 
Abrevien 
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