
 Baterie M4XX-BR00SH
Zeropower Snaphat

Obr. 1 - Pólování kontaktů a nákres baterie v pouzd-

Tyto velmi zajímavé baterie (a další potřebné součást-
ky) firma SGS-Thomson představuje v aplikačním katalogu
Zeropower and Timekeeper Non-Volatile RAM. Stručná cha-
rakteristika: poskytují v pouzdru SNAPHAT SOIC energii
pro zálohování nesmazatelných pamětí řady ZEROPOWER
(paměti typu SRAM od 16 kbitů do 16 Mbitů) a pro ovlada-
če. Baterie lze vyjmout a vyhnout se tak jejich přehřátí při
povrchové montáži součástek. Zapadají přesně do pouzd-
ra SNAPHAT SOIC určeného pro povrchovou montáž.

Je možno volit mezi dvěma různými kapacitami:

a) M4Z28-BR00SH = 49 mAh;

b) M4Z32-BR00SH = 130 mAh.
Správná poloha (a tím polarita) je zajištěna nezáměnný-

mi vývody. Možností vyjmutí je zajištěna snadná náhrada
a řádná likvidace staré baterie. Dodávají se v trubicích, nebo
na pásku v kotoučích (pro automatické osazování).

Obvod je vhodný pro použití s verzemi SOIC výrobních
řad M48Z18, M40Z111, M48Z58, M40Z300 a M48Z35.

Popis
Součástka M4Zxx-BR00SH SNAPHAT je shora vyjíma-

telný lithiový napájecí zdroj, určený pro nesmazatelné pa-
měťové obvody firmy ST řady ZEROPOWER v pouzdrech
SOIC (MH) (s 28 vývody), určených pro povrchovou mon-
táž.

SNAPHAT obsahuje lithiovou baterii a je určen pro za-
sunutí shora (“zaklapnutí“) do obvodu SOIC až poté, kdy je
tento obvod usazen na svém místě na desce pomocí ně-
kterého z postupů povrchové montáže. Rozdělení celého

obvodu na dvě části umožňuje chránit baterii před působe-
ním vysoké teploty v průběhu povrchové montáže (pájení
přetavením).

Mechanické údaje
Elektrické připojení k pouzdru SOIC je provedeno po-

mocí dvou vývodů, které se zasouvají do pružných objí-
mek na jednom konci pouzdra SOIC. Kontaktní plošky obou
stran jsou před oxydací chráněny pozlacením. Každý vý-
vod (kontaktní místo) je vnitřně tvořen šesti nezávislými do-
teky, jež vytvářejí mezi oběma částmi několikanásobná pro-

pojení zvyšující spolehlivost kontaktu. Tyto objímky jsou
zkonstruovány tak, aby vytvářely velkou přítlačnou sílu
v kontaktním místě a tím co nejnižší možný elektrický od-
por kontaktu. SNAPHAT je též opatřen čtyřmi tvarovanými
úchyty držícími za okraje pouzdra SOIC a zajišťujícími tak
elektrické a mechanické spojení obou částí i při mechanic-
kých nárazech a vibracích. Spojené díly SNAPHAT a SOIC
snesou úroveň otřesů až 100 g aniž by došlo k jejich rozpa-
du. Toto spojení rovněž vyhovělo vibračnímu testu při růz-

provozní teplota 1 = 0 až 70 oC M4Z28
6 = -40 až 85 oC M4Z32

skladovací teplota -40 až 85 oC
jmenovité napětí 2,8 V
jmenovitá kapacita 49 mAh M4Z28

130 mAh M4Z32
chemický základ Li (CF) x
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Tab. 2 - Označení obvodu při objednávce (příklad)

     M4Z    28-BR00   SH   1

typová skupina
M4Z = baterie SNAPHAT

napětí a kapacita baterie
28-BR00  BR1225X, 3 V, 49 mAh
32-BR00  BR1632, 3 V, 130 mAh

pouzdro
SH  SNAPHAT

teplotní rozsah

1  0 až 70 oC  (M4Z28)

ných kmitočtech podle normy MIL-STD-883 (metoda 2007.2,
podmínka A).

Obr. 2 znázorňuje výsledek opakovaného zasouvání
a vyjímání obvodu SNAPHAT z objímky SOIC. Síla, kterou
je nutno vynaložit na vyjmutí a na opětné vložení obvodu
SNAPHAT, se s počtem těchto vyjmutí postupně zmenšuje.
Avšak již po třech, čtyřech vyjmutích je další pokles nezna-
telný a síla pro zasunutí zůstává již prakticky konstantní.
Při typickém využití však bude obvod SNAPHAT nutno vy-
jmout a zasunout pouze jednou za celou dobu jeho život-
nosti.

Technická data baterií
Na obr. 3 je znázorněno vybíjení lithiových článků do

dané odporové zátěže. Je patrný plochý průběh napětí, po-

skytovaného baterií, prakticky až do konce její životnosti.
Uvedená měření byla provedena zrychleně, při mnohem
větším zatížení, než při použití v normální praxi.

Schválení UL
Obvod M4Zxx-BR00SH byl schválen Underwriters La-

boratories a zařazen do programu schválených součástek
(Component Recognition Program) pod označením E89556.

Životnost baterií
Informace o době života a době skladování těchto bate-

rií jsou uvedeny v aplikační poznámce (Application Note)
AN1012 (propagační materiál firmy ST udává životnost 7
až 11 let).

Pozor: aby nedošlo k vybíjení baterie, nesmí se zasou-
vat do vodivého materiálu (papř. do vodivého polyetylénu,
běžně používaného pro ukládání obvodů CMOS).

A ještě důležitá informace: jak lze tyto baterie likvidovat
si můžete přečíst na internetu (www.rayovac.com).

Tento obvod obsahuje
kromě baterie navíc krystal
(o kmitočtu 32,768 kHz) pro
časovací nebo časem říze-
né aplikace. Řada TIME-
KEEPER se používá pro
udržování obsahu pamětí
typu SRAM od 512 bitů do
4 Mbitů. Použití je zcela stej-
né jako u obvodu se samot-
nou baterií, tj. zasouvá se až
po provedení povrchové
montáže pouzdra SOIC.
Tím se chrání baterie i kry-
stal před vlivem vysoké tep-
loty použité pro pájení.
Ostatní parametry jsou iden-
tické s řadou ZERO-
POWER.

M4TXX-BR12SH – baterie a krystal
Timekeeper Snaphat

Poznámka redakce: Jde o zcela nově pojaté technolo-
gické provedení baterie, jež udržuje v daných paměťových
obvodech nezbytné informace i tehdy, je-li celý přístroj vy-
pnut (známé je např. použití baterie v počítačích PC pro
udržení obsahu základní paměti C-MOS). Ani současné
moderní baterie nesnášejí vysoké teploty a nelze je ve vý-
robním procesu vkládat na desku spolu s ostatními sou-
částkami a automaticky připájet. Proto je tato baterie opět
konstruována jako zásuvná (vyjímatelná), avšak
v miniaturizovaném provedení, v zásuvce o velikosti 15 ×
22 mm (nebo 18 × 22 mm) s výškou 7 mm (nebo 8,2 mm)
a “sedí“ přímo na pouzdru paměti, kterou napájí. Druhé pro-
vedení, určené pro obvody časování či různé oscilátory,
obsahuje kromě baterie i hodinový krystal 32,768 kHz, jenž
rovněž nesnáší vysoké teploty při pájení a zasunuje se pro-
to do objímky obvodu až na hotové desce. Povšimněme si,
že po “skončení života“ baterie (nelze dobíjet) se vyhazuje
celé pouzdro (tj. u tohoto typu vybitá baterie s dosud funkč-
ním krystalem). Lze z toho usoudit, že výrobní cena krysta-
lu je velmi malá.
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