
Método para conserto do CI  STR 50103 
 
O CI STR50103, Muito utilizado em fontes chaveadas de televisores de diversas 
marcas e modelos, costumam queimar com muita freqüência. 
 

Em Equipamentos que funcionam com a rede elétrica de 220VAC, o integrado se vê 
submetido a uma tensão de entrada da ordem de 300VDC, e por conseqüência a 
uma dissipação de calor gigante, propiciando o acontecimento de falhas. Aliados a 
isso, ainda temos para somar a baixa e duvidosa qualidade de alguns componentes 
que se vendem no mercado. 
 

Em alguns casos, quando se trata de TVs que trabalham com a rede elétrica de 
220VAC, alguns colegas optam por colocar um auto-trafo na entrada pra reduzir a 
tensão de entrada pra que o STR 50103 trabalhe mais aliviado, trabalhando 
portando com uma tensão no seu pino de entrada de 150 VDC, reduzindo assim a 
possibilidade de possíveis falhas no CI. 
 

Como na maioria dos casos de queima deste CI, se dá somente no curto-circuito do 
Transistor chaveador do CI, como observa-se no diagrama abaixo, uma opção mais 
econômica e eficiente, é “Consertar” o CI, substituindo o transistor danificado, por 
um externo e de características melhores e mais robustas, para que tenha uma 
vida útil maior.  
 

Para isso, em primeiro lugar, deve se assegurar que o dano do STR-50103, é 
somente no transistor chaveador, isto se pode determinar testando com um 
ohmimetro entre os pinos do integrado. 
 

Quando o referido transistor se encontra em curto, isto se reflete na leitura dos 
pinos 2, 3 e 4, que correspondem a Base, Coletor e Emissor respectivamente 
(verificar no diagrama). 
 

                     
Para conseguir separar o dito transistor defeituoso do resto do integrado, se 
procede da seguinte forma: Usando uma serrinha de serrar ferro (tipo aço-rápido), 
se efetua o corte no encapsulamento do CI, na altura dos dois cortes laterais, como 
mostra a figura. A profundidade deste corte, deve chegar até a superfície da placa 
metálica de dissipação de calor (esta placa metálica, está conectada ao pino 3 do CI 
e ao Coletor do Transistor). 
   
Uma Vez realizado o corte, deve se comprovar novamente com o ohmímetro entre 
os pinos do integrado, para verificar se já não existe mais nenhum curto-circuito 



entre eles. Se não...Bingo...conseguimos separar a parte defeituosa da parte 
operante... 
 

Se preferir, pode fazer um corte total, inclusive da chapa de dissipação, só que aí 
fica mais difícil a sua fixação depois de pronto...porém, é importante saber que o 
que realmente precisa de dissipador, era o transistor que você acabou de separar 
do invólucro. A outra parte do circuito do integrado, não circula muita corrente e 
portanto também não dissipa muito calor... 
 

Bom...Uma vez realizado o corte, só nos resta conectar um transistor apropriado 
nos pinos correspondentes do STR-50103. Base no pino 2, Coletor no pino 3 e 
Emissor no pino 4 e instalar tudo na fonte. 
 

O transistor deve ser preferivelmente com encapsulamento TO-3P, para poder 
utilizar na fixação o mesmo dissipador do STR. E deve ser fixado no lado do STR, 
quanto mais próximo melhor... 
 

Como substitudo do transistor interno, podemos usar qualquer transistor de 
chaveamento ou de saída horizontal Sem Diodo Damper, para 1200V e 5A ou 
mais...como por exemplo : BU508A, 2SC3687, 2SC3896, 2SC4427...30, 2SD1497, 
2SD1577, 2SD1710, NTE2300, NTE2324, NTE2597... 
 

Este Método, permite recuperar a maioria dos casos nos STR50103 queimados, e 
além disso, quando este problemas são de origem de sua fabricação, este método 
garante até uma vida útil mais prolongada. 
 


