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LABORATÓRNY SIE OVÝ ZDROJ SÉRIE
EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-10B)
Obj. .: 510 707
OBECNÉ ÚDAJE
Ovládací prvky
Nastavení nap tí:
Nastavení proudu:
P ep ová ochrana:
P ednastavení OVP/proudu:

Potenciometr hrubý / jemný
Potenciometr hrubý / jemný
Nastavovací potenciometr - 10 otá ek
Tla ítko (Preset)

Indika ní prvky
Nap tí:
Proud:
P ep ová ochrana:
Stavové indikátory:

7-segmentová LED se 3 pozicemi
7-segmentová LED se 3 pozicemi
7-segmentová LED se 3 pozicemi
LE-diody

Analogové rozhraní
Vstupy

Signál

Nap tí 0... 100%:
Proud 0... 100%:
Rozhraní vypnuté/zapnuté (SEL-enable):
Výstup vypnutý/zapnutý (Standby):

0...10V
0...10V
otev ený kolektor
otev ený kolektor

Výstupy

Signál

Nap tí 0... 100%:
Proud 0... 100%:
Napájecí nap tí+VCC:
Referen ní nap tí VREF:
Indikátor p ep tí (OVP):
Indikátor p eh átí (OT):
Druh regulace (CV/CC):

0...10V
0...10V
12... 15V 100mA
10,0V 5mA
otev ený kolektor
otev ený kolektor
otev ený kolektor

Další údaje
Provozní teplota:
Teplota skladování:
Relativní vlhkost vzduchu:

O...4O°C
-2O...7O°C
<80% bez kondenzace

P íslušenství
USB rozhraní:

UTA12

D LEŽIÁ UPOZORN NÍ
Vybalení p ístroje
Po vybalení p ístroje zkontrolujte, zda je obsaženo všechno p íslušenství. Zkontrolujte také, zda
p ístroj nevykazuje mechanická poškození nebo zda nejsou uvoln né sou ásti uvnit
p ístroje. Pokud dojde k poškození p ístroje b hem p epravy, je nutné okamžit informovat
dodavatele. V takovém p ípad byste m li zamezit uvedení p ístroje do provozu.
Uvedení p ístroje do provozu
Z bezpe nostních d vod je p ípustné p ipojit p ístroj pouze k zásuvce s ochranným
kolíkem nebo k ochrannému odd lovacímu transformátoru t ídy ochrany 2. V trací otvory po
stranách p ístroje a výstup vzduchu na zadní stran nesmí být zakryté.
Volba sí ového nap tí a vým na pojistek
P ed uvedením p ístroje do provozu je nutné zkontrolovat, zda dostupné sí ové nap tí odpovídá
hodnot na volícím p epína i sí ového nap tí. P i zm n sí ového nap tí je nutná vým na sí ových
pojistek. Pojistky je možné vym nit pouze po odpojení p ístroje ze sít . P íslušné informace a
sou ásti se nacházejí na zadní stran p ístroje.
Všeobecné informace
P ístroje ady PS3000B s výstupním výkonem až 320W jsou lineárn ízené sí ové zdroje. Vedle
známých p edností, kterými jsou konstantní výstupní nap tí s minimálním initelem zvln ní a
krátká doba vyregulování, disponují tyto p ístroje celou adou nadstandardního vybavení. K
n mu pat í 2-stup ové p epínání transformátor pro redukci ztráty výkonu na koncových stupních
napájecích zdroj MOS-FET, které jsou namontovány na výkonovém chladi i a chlazeny
prost ednictvím ventilátoru ízeného teplotou. Dále disponují p ístroje analogovým rozhraním,
které m že být rozší eno prost ednictvím externího rozhraní UTA12 na USB rozhraní.
Ovládací a indika ní prvky
Výstupní nap tí a výstupní proud p ístroj je možné nastavit prost ednictvím hrubých a jemných
regulátor nebo regulovat prost ednictvím analogovým rozhraním v rozmezí 0...10V.
Odpovídající hodnoty je možné ode íst na 3-místném 7-segmentovém LED displeji nebo na
výstupech monitoru analogového rozhraní (0...10V).
Po stisknutí tla ítka „Preset" se na LED displeji zobrazí jak nastavený proud tak i p ep ová
ochrana (OVP), nastavená prost ednictvím nastavovacího potenciometru s 10 otá kami. Tyto
hodnoty je nyní možné p esn nastavit.
Aktuální pracovní režim p ístroje je indikován prost ednictvím dvou LE-diod. Pro regulaci nap tí
slouží CV, pro regulaci proudu CC.
Další diody indikují režim práce p ístroje:
LED External
LED OT
LED OVP
LED Standby

= analogové rozhraní aktivní
= vypnutí z d vodu p eh átí
= vypnutí z d vodu p ep tí
= vypnutí analogovým rozhraním

Výstupní svorky
Výstup je k dispozici jak v p ední ásti p ístroje v podob dvou bezpe nostních zdí ek, tak i v
zadní ásti prost ednictvím šroubových svorek. Zde se nacházejí také konektory pro p ipojení
vodi pro kontrolu poklesu nap tí u dlouhého vedení (Sense). V p ípad poklesu nap tí je
možné úbytek okamžit kompenzovat.

TECHNICKÝ POPIS
Obecné informace
ada laboratorních sí ových zdroj PS3000B byla vyvinuta pro universální použití ve vývoji,
výzkumu, opravnách, výrob a pro školící ú ely. Charakteristickými znaky tohoto p ístroje jsou
p ehledné uspo ádání ovládacích prvk , jednoduchá a intuitivní obsluha a spolehlivá technika.
Konfigurace výstupu
Výstupní nap tí a výstupní proud je možné plynule nastavovat od nuly až do jmenovité hodnoty,
p i emž p ístroj pracuje bu v režimu regulace nap tí (CV) nebo v režimu regulace proudu (CC).
P ipojení zát že
Zát ž je možné p ipojit bu k bezpe nostním svorkám na p edním panelu nebo k šroubovým
svorkám na zadní stran p ístroje.
Dlouhá vedení
Pro zamezení poklesu nap tí na delších zát žových vedeních je nutné vyregulovat nap tí p ímo na
zát ži. K tomu je pot eba snímací vedení, kterým se propojí konektor na zadním panelu p ístroje (+
/ - Sense) se zát ží. Pozor! Je nutné zamezit jakémukoli p emost ní mezi Sense (+) a výstupem (+)
a také mezi Sense (-) a výstupem (-).
P ep ová ochrana
P ístroje jsou vybaveny p ep ovou ochranou, kterou je možné nastavit na p edním panelu
prost ednictvím šroubováku na hodnotu v rozmezí ca. od 0V do 10% vyšší, než je jmenovité
nap tí. Pokud výstupní nap tí p i provozu p ístroje p ekro í nastavenou hodnotu p ep ové
ochrany, a už z d vodu chyby p i obsluze nebo závady na p ístroji, dojde k odpojení výstupu.
Tato akce bude indikována prost ednictvím LED OVP (Over voltage protection).
Ovládání ventilátoru a ochrana p ed p eh átím
P ístroj je vybaven ventilátorem ízeným teplotou. Otvory pro p ívod vzduchu po stranách a
otvor pro vypoušt ní vzduchu v zadní ásti p ístroje nesm jí být zakryté. Pokud vnit ní
teplota p ístroje na transformátoru nebo na výkonovém koncovém stupni p íliš stoupne,
dojde z d vodu ochrany p ístroje k odpojení výstupu. Tato akce bude indikována prost ed
nictvím LED OT (Over temperature).
Rozhraní
Sériov vyráb né analogové rozhraní umož uje uživateli ídit a kontrolovat p ístroj prost ed
nictvím analogových signál . P evodník rozhraní UTA12 umož uje obsluhovat p ístroj
prost ed nictvím USB konektoru p ímo od Vašeho po íta e. Pot ebný software je dodáván
sou asn s UTA12.
ROZLOŽENÍ PIN ANALOGOVÉHO ROZHRANÍ
Pin
1
2
3
4
5

Název
VSEL

I/O
Popis
I Nastavená hodnota
nap tí
CSEL
I Nastavená hodnota
proudu
VREF
O Referen ní nap tí
DGND
- Digital
ground
) Local / Extern
SEL-enable I (zem
P epína

6

OT

O

P eh átí

7

NC

-

-

-

Poloha fáze

Popis, úrove , impedance
0...10V, vstupní impedance >40k

-

0...10V, vstupní impedance >40k

-

10V, Imax 5mA
Zem pro ídící a
oznamovací signály
Umax 20V, Imax 2mA, Ulow < 1V

Low = Extern
Open = Local
Low = OK
Open = Error
-

Umax 20V, Imax -25mA, otev ený
kolektor
-

8
9

NC
VMON

O

10

CMON

O

11

AGND

-

12
13

+VCC
Standy

O
O

14

OVP

O

15

CV/CC

O

Skute ná hodnota
nap tí
Skute ná hodnota
proudu
Analog ground
(analogová zem )
Napájecí nap tí
Výstup zapnutý
/ vypnutý
P ep tí
Regulace nap tí /
proudu

-

0...10V, Imax2mA

-

0...10V, Imax2mA

-

Uzemn ní nastavené
hodnoty, skute né hodnoty &
VREF
11.15V, Imax 100mA
Umax 20V, Imax 2mA, Ulow < 1V

Low = zapnutý
Open= vypnutý
Low = OK
Open = Error
Low = CV
Open = CC

Interní zjednodušené schéma zapojení analogového rozhraní

Umax 20V, Imax -25mA, otev ený
kolektor
Umax 20V, Imax -25mA, otev ený
kolektor

TECHNICKÉ ÚDAJE
Sit'
- nap tí
- frekvence
- initel výkonu
- pojistka p i 230V
- pojistka p i 115 V
Výstup
Nap tí
- nastavitelný rozsah
- rozsah jemného nastavení
- stabilita 0...100% zát že
- stabilita + 10% UE
- initel zvln ní
- doba vyregulování 10...90% zát že
- doba vyregulování 90... 10% zát že
Proud
- nastavitelný rozsah
- rozsah jemného nastavení
- stabilita 0... 100% UA
- initel zvln ní
Ochranné funkce
- ochrana p ed p ep tím (OVP)
- ochrana p ed nadproudem (CC)
- ochrana p ed p eh átím
Hmotnost
Rozm ry (ŠxVxH)

PS3065-10
88... 264 V
50 / 60Hz
>0,99
T10A
0...65V
ca. 3,2V
<30mV
<2mV
<10mVRMS
<3ms
<3ms
0...10A
ca. 0,5A
<50mA
<5mARMS
0...71,5V
0...10A
10kg
240x120x300
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81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tla i. Zmeny v technickom stave
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