
SERIA PEL-3000E
PROGRAMOWALNE OBCIĄŻENIE ELEKTRONICZNE DC

Cechy:
 1V – 150V (PEL-3031E), Minimalne napięcie pracy (DC): 1V przy 60A, 0,5V przy 30A

2,5V – 500V (PEL-3032E), Minimalne napięcie pracy (DC): 2,5V przy 15A, 1,25V przy 7,5A
 7 trybów pracy: CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV/CP+CV
 Normalna funkcja sekwencyjna: Maksymalna liczba kroków: 1000 / Czas kroku: 1ms-999h 59min 59s

Szybka funkcja sekwencyjna: Maksymalna liczba kroków: 1000 / Czas kroku: 20μs – 600ms
 Lekki Start (Soft Start)
 Automatyzacja testów baterii: Maks. czas testu: 999h 59min 59s, Maks. testowana pojemność 9999,99Ah
 Automatyzacja testów OCP, OPP (ochrony przeciwprzeciążeniowej, ochrony przed za dużą mocą)
 Maksymalna szybkość narastania: 2,5A/μs
 Tryb dynamiczny
 Ochrona: OVP, OCP, OPP, OTP, RVP, UVP
 Teledetekcja
 Zintegrowane funkcje woltomierza, amperomierza, watomierza.
 Sterowanie poprzez zewnętrzne napięcie lub rezystancję
 Tylny panel: BNC, Wyzwalacz In/Out
 Zewnętrzne sterowanie analogowe
 USB/GPIB (Opcjonalnie)



Seria  PEL-3000E  to  jednokanałowe  programowalne  obciążenia  elektroniczne.  Seria  składa  się  z  dwóch
modeli  o  następującej  specyfikacji:  PEL-3031E  –  300W  (1V  –  150V/60A),  PEL-3032E  –  300W  (2,5V  –
500V/15A).  Podobnie jak urządzenia serii PEL-3000, PEL-3000E posiada przejrzysty, czytelny wyświetlacz
z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. Serię cechuje się wysoką prędkością i dokładnością pomiaru dla
podzespołów  elektronicznych,  akumulatorów,  przenośnych  ładowarek  i  urządzeń  zasilających,
które wymagają niskiego do średniego zużycia energii.

Seria PEL-3000E została zaprojektowana jako obciążenie pobierające prąd rozpoczynając od 60mA,
i  służy  zastosowaniom  pomiarowo-badawczym  ładowarek,  adapterów,  różnych  urządzeń
zasilających i przenośnych ładowarek.

PEL-3000E ma wbudowane 7 trybów pracy. Wśród siedmiu trybów pracy, cztery z nich są trybami
podstawowymi: stały prąd, stałe napięcie, stała rezystancja, stała moc. Pozostałe trzy są trybami
zaawansowanymi: stały prąd + stałe napięcie, stała rezystancja + stałe napięcie oraz stała moc +
stałe napięcie. Użytkownicy wybierają tryb pracy w oparciu o wymagania testowe. W trybie stałego
prądu, elektroniczne obciążenie pobiera prąd o takiej wartości, jaka została zadana na urządzeniu.
W trybie stałego napięcia, obciążenie tak zmienia pobór prądu, aby utrzymać napięcie na stałym,
zadanym poziomie. W tryb stałej rezystancji, urządzenie będzie regulowało prąd proporcjonalny do
napięcia  wejściowego,  aby utrzymać rezystancję  na stałej,  ustawionej  wartości.  W trybie  stałej
mocy obciążenie wyreguluje pobieraną moc, do wartości zadanej (Napięcie x Prąd).

Aby  sprostać  wymaganiom  różnych   warunków  testów,  funkcja  statyczna  pobiera  prąd  stały,
niezmienny w czasie, funkcja dynamiczna przełącza się między dwiema ustalonymi wartościami
poboru prądu, zaś funkcja sekwencyjna zapewnia testy dla więcej niż dwóch warunków poboru
prądu  podczas  jednego  badania.  Funkcja  sekwencyjna  jest  podzielona  na  Szybką  i  Normalną.
Normalna Sekwencja jest  najbardziej  elastycznym sposobem generowania złożonych sekwencji,
która ułatwia użytkownikom ustanowienie zestawu zmieniających się warunków przepływu prądu
poprzez zmianę warunków poboru prądu (tryb CC, CR, CV lub CP) i czasu (zakres regulacji: od 1ms
do 999h 59min 59s). Szybka sekwencja pozwala na ustawienie rozdzielczości czasowej 25μs dla
najmniejszego kroku. Ustawianie parametrów dla wielu kroków może symulować kolejne zmiany
prądu  w  różnych  warunkach  rzeczywistego  obciążenia.  Na  przykład,  podczas  używania
elektronicznego  obciążenia  do  testowania  zasilaczy  elektronarzędzi  możemy  najpierw  uzyskać
kształt  sygnału z  narzędzia  za pomocą oscyloskopu i  sondy prądowej,  a  następnie wykorzystać
uzyskane  przebiegi  do  edycji  kształtu  symulowanego  prądu,  za  pomocą  funkcji  sekwencyjnej
obciążenia elektronicznego, aby przetestować elektronarzędzie i przeanalizować jego zachowanie
podczas pracy. Funkcja lekkiego startu (Soft start) pozwala użytkownikowi określić czas narastania
poboru prądu, który odpowiada za czas wymagany do osiągnięcia ustawionego prądu obciążenia,
rezystancji  lub wartości  mocy.  Ustawienie  prawidłowego czasu narastania Soft Start  skutecznie
przeciwdziała fluktuacji napięcia wyjściowego spowodowanego przez przejściowy prąd wyjściowy
testowanego urządzenia (zasilacza).  Co warte odnotowania,  większość obciążeń DC nie posiada
funkcji  Soft  Start.  Podczas  bardzo  szybkiego  poboru  prądu,  posiadanie  przez  kabel  łączący
obciążenie z testowanym urządzeniem pewnej indukcyjności, przyczynia się do chwilowego spadku
napięcia  na  zacisku  wejściowym  obciążenia  elektronicznego,  co  powoduje  niemonotoniczny
przyrost napięcia. Funkcja lekkiego startu urządzeń PEL-3000E, nie tylko wpływa na monotoniczny
wzrost napięcia wyjściowego, ale również zapobiega prądowi rozruchowemu i napięciu udarowemu
na testowanym urządzeniu. Na przykład testy z zasilaczem, diodą LED i obciążeniem DC (aktywna
funkcja lekkiego startu) mogą zapobiec uszkodzeniu diody LED przez prąd rozruchowy i napięcie
udarowe.



Wbudowana automatyzacja testowania baterii w PEL-3000E zapewnia możliwość rozładowywania
baterii  z  bardziej  elastycznym  ustawieniem  punktu  zatrzymania  dalszego  rozładowywania,  jak
również ustawienia czasu narastania/opadania prądu rozładowania.  Automatyzacja testów OCP,
OPP np. zasilaczy, zapewnia użytkownikom szeroki zakres pomiarowy w celu dokładnego zbadania
punktu aktywacji zabezpieczeń testowanego urządzenia. Wyniki pomiarów pozwalają ustalić, czy
testowane urządzenie potrzebuje regulacji punktu aktywacji zabezpieczenia. Ponadto, PEL-3000E
wyposażony jest w analogowy zacisk sterowania, który pozwala na kontrolę urządzenia poprzez
zewnętrzne  napięcie,  rezystancję  lub  przełącznik.  Analogowy  zacisk  sterujący  może  również
monitorować stan obciążenia elektronicznego i wyświetlać alarmy.

A. TRYBY PRACY
Seria PEL-3000E zapewnia 4 podstawowe tryby pracy i trzy tryby podwójne CC, CR lub CP połączone osobno
z CV.  Użytkownik  może  ustawić  różne  warunki  obciążenia  w  różnych  trybach  pracy,  takie  jak
ustawienie zakresu roboczego poziomu obciążenia, prędkość narastania prądu, napięcie wejściowe
i prąd obciążenia. Zakres napięcia wejściowego ma dwa poziomy – wysoki i  niski.  Zakres prądu
pracy również ma dwa poziomy – wysoki i niski, które posiadają różne rozdzielczości, aby sprostać
wymaganiom testowym różnych produktów zasilających.

W  trybie  stałego  prądu,  obciążenie  elektroniczne
pobiera  prąd  o  natężeniu  ustalonym  przez
użytkownika.  Różne ustawienia prądów w trybie
CC  umożliwiają  użytkownikom  testowanie
zmian  napięcia  zasilania  DC,  co  nazywa  się
testem  szybkości  regulacji  obciążenia  (Load
regulation Rate Test).

W trybie stałej rezystancji, obciążenie elektroniczne
pobiera prąd, który jest wprost proporcjonalny do
napięcia wejściowego. Tryb ten można wykorzystać
do  testowania  napięcia  lub  prądu  aktywacji  i
ograniczenia zasilacza.

W trybie stałego napięcia, obciążenie elektroniczne
zmieni  pobór  prądu,  aby  wyrównać  napięcie  do
ustalonej wartości. Ten tryb pozwala użytkownikom
nie  tylko  testować  funkcję  ograniczenia  prądu  w
zasilaczu,  ale  także  symulować  działanie  baterii
podczas testowania ładowarek akumulatorów.

W  trybie  stałej  mocy,  obciążenie  elektroniczne
zmieni wartość prądu, który jest zależny nieliniowo
od  napięcia  wejściowego,  aby  uzyskać  ustalone
stałe  zapotrzebowanie  mocy.  W  związku  z  tym,
zmiany napięcia wejściowego będą miały nieliniowy
wpływ  na  zmianę  poboru  prądu,  tak  aby
kontrolować i utrzymywać wartość mocy na stałym
poziomie.



Tryb +CV może być użyty razem z trybem CC, CR lub CP. Kiedy podczas testu tryb +CV jest włączony, zaś
obciążenie  elektroniczne  próbuje  pobrać  więcej  prądu  niż  maksymalny  prąd  zasilacza,  obciążenie
elektroniczne  automatycznie  przełącza  się  w  tryb  CV.  Dzieje  się  tak,  ponieważ  pobierany  prąd  jest
maksymalnym dla urządzenia zasilającego. W związku z tym zasilacz przejdzie w tryb CC, a PEL-3000E
przełączy  się  w tryb  CV,  aby  ograniczyć  pobór  prądu  przez  obciążenie  elektroniczne  oraz  aby
zapobiec  uszkodzeniu  zasilacza  podczas  testu.  Obciążenie  elektroniczne  przestanie  działać,  gdy
napięcie urządzenia testowanego będzie niższe niż ustawione napięcie w trybie +CV.

B. TRZY FUNKCJE PRACY

Funkcja\Operacja Statyczna Dynamiczna
Sekwencyjna

Szybka Normalna

Wybór warunków 
pracy

Jeden stały 
warunek

Wybór między dwoma 
warunkami

Wybór spośród więcej niż 
dwóch warunków

Wybór spośród więcej niż 
dwóch warunków

Tryby pracy
Wszystkie tryby  Dwa warunki używające tego 

samego trybu
 Wsparcie trybu CR, CC

 Każdy warunek musi używać
tego samego trybu

 Wsparcie trybu CC lub CR

 Każdy warunek może 
używać różnych trybów

 Wszystkie tryby

Regulowane 
ustawienie warunków

 Wartość A/B
 Szybkość 

narastania

 Poziom 1 / Poziom 2
 Timer 1 / Timer 2
 Szybkość narastania 1 / 

Szybkość narastania 2

 Poziom
 Timer
 Szybkość narastania
 Inne...

 Poziom
 Timer
 Szybkość narastania
 Inne...

Kombinacja kroków 
sekwencyjnych

Nie dotyczy Nie dotyczy
 1 sekwencja
 1000 kroków
 25μs / krok

 10 sekwencji
 1000 kroków
 1ms / krok

Inne funkcje Nie dotyczy

 Funkcja wyzwalania (Trigger 
Out)

 Funkcja wyzwalania (Trigger 
Out)

 Funkcja wyzwalania 
(Trigger Out)

 Funkcja narastająca 
(rampowa)

Seria PEL-3000, w odniesieniu do różnych warunków testowych, zmian skokowych lub płynnych,
testów szybkości  oraz  wybieralnych trybów, posiada trzy  funkcje pracy:  Statyczna,  Dynamiczna,
Sekwencyjna.

C. SZYBKA SEKWENCJA / NORMALNA SEKWENCJA



Użytkownicy  mogą  zaoszczędzić  czas
oraz  koszty  badań  i  rozwoju  bez
używania  PC  do  kontroli  obciążenia
elektronicznego i pisania programów.

Podczas pracy z funkcją sekwencyjną, seria PEL-
3000E  jest  zgodna  z  ustawieniami  czasu
i obciążenia w kroku 1, kroku 2, kroku 3 itd., co
pozwala  zrealizować  badania  przy  różnych
prądach obciążenia podczas jednego cyklu.

Funkcja rampowa serii PEL-3000E pozwala na
ustawienie „pochylenia” prądu. Po włączeniu,
prąd  przyjmuje  nachylony  kształt,  zaś  po
wyłączeniu – kształt kroku.

D. SOFT START

Funkcja lekkiego startu urządzeń PEL-3000E pozwala użytkownikom na określenie czasu narastania
prądu pobieranego do wartości zadanej,  tym samym – jak dużo czasu potrzeba aby obciążenie
elektroniczne osiągnęło wartość zadaną prądu, rezystancji  lub wartości mocy. Funkcja Soft Start
zapobiega prądowi rozruchowemu i napięciu udarowemu na testowanym urządzeniu. Na przykład
testy z zasilaczem, diodą LED i obciążeniem DC (aktywna funkcja lekkiego startu) mogą zapobiec
uszkodzeniu diody LED przez prąd rozruchowy i napięcie udarowe.



E. AUTOMATYZACJA TESTÓW BATERII

Tryb CC Tryb CR Tryb CP Edycja automatyzacji testu
baterii

Wbudowana automatyzacja testowania baterii w PEL-3000E zapewnia możliwość rozładowywania
baterii  z  bardziej  elastycznym  ustawieniem  punktu  zatrzymania  dalszego  rozładowywania,  jak
również  ustawienia  czasu  narastania/opadania  prądu  rozładowania.  W  trybie  CP,  CC  lub  CR,
warunki zatrzymania rozładowywania mogą być ustawione dowolnie, odpowiednio do potrzeb. Na
przykład ustawienie napięcia wejściowego dla zatrzymania prądu rozładowania, czas trwania prądu
rozładowania lub całkowity prąd rozładowania * czas (Ah) aby zapewnić weryfikacje pojemności
baterii.

F. AUTOMATYZACJA TESTÓW OCP

Automatyzacja testu OCP zapewnia użytkownikowi pomiary wysokiej rozdzielczości wartości OCP,
po to, aby zweryfikować punkt aktywacji OCP testowanego urządzenia. Wyświetla użytkownikom
wyniki pomiarów, aby pomóc im określić, czy punkt aktywacji OCP testowanego urządzenia spełnia
wymagania. Sprawdzenie wartości OCP odbywa się poprzez ustawienie przyrostu prądu obciążenia
od prądu początkowego do prądu zatrzymania. Dzięki temu punkt aktywacji OCP można zmierzyć z
bardzo dużą dokładnością.
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G. AUTOMATYZACJA TESTÓW OPP

Automatyzacja testu OPP zapewnia użytkownikowi pomiary wysokiej rozdzielczości wartości OPP,
po to, aby zweryfikować punkt aktywacji OPP testowanego urządzenia. Wyświetla użytkownikom
wyniki pomiarów, aby pomóc im określić, czy punkt aktywacji OPP testowanego urządzenia spełnia
wymagania. Sprawdzenie wartości OPP odbywa się poprzez ustawienie przyrostu mocy od mocy
początkowej do mocy wyłączenia urządzenia. Dzięki temu punkt aktywacji  OPP można zmierzyć
z bardzo dużą dokładnością.

H. TRIGGER IN/OUT BNC

Funkcja  Trigger  In/Out  może  być  włączana  lub  wyłączana  za  pomocą  ustawienia  CONFIGURE
(KONFIGURACJA)  PEL-3000E.  Wejście  wyzwalacza  (Trigger  Input)  może  mieć  ustawiony  czas
opóźnienia (delay time) podczas gdy wyjście wyzwalacza może mieć ustawioną szerokość impulsu.

Sygnał wyjściowy wyzwalacza jest generowany za każdym razem, kiedy wykonywana jest operacja
przełączania np. Tryb dynamiczny lub Szybka/Normalna sekwencja jest wykonywana, gdy włączony
jest parametr wyzwalania. Sygnał wyjściowy wyzwalacza z zacisku TRIG OUT BNC to impuls 4,5V
o czasie trwania co najmniej 2μs przy impedancji równej 500Ω. Wspólny potencjał jest połączony
z potencjałem obudowy. Poziom progowy sygnału to TTL.

TRIG IN BNC znajdujący się na tylnym panelu jest wykorzystywany do wznawiania sekwencji po
pauzie.  Ta  czynność  jest  przydatna  do  synchronizowania  wykonania  sekwencji  z  innym
urządzeniem. Aby wznowić zapauzowaną sekwencję, trzeba podać sygnał wysoki przez 10μs lub
więcej. TRIG IN BNC jest uziemiony poprzez rezystor 100kΩ.

 



I. ZEWNĘTRZNE STEROWANIE ANALOGOWE

Seria  PEL-3000E  zapewnia  funkcję  zewnętrznego  sterowania  kanałem  analogowym,  która
umożliwia użytkownikom podłączenie  złączy J1  na tylnym panelu do napięcia  wejściowego lub
rezystancji  w  celu  sterowania  obciążeniem  elektronicznym.  Użytkownicy  mogą  zintegrować  tę
funkcję  z  systemem  testowym  i  wykorzystać  sygnały  wygenerowane  z  systemu  testowego  do
sterowania PEL-3000E.

J. TRYBY OCHRONY

Funkcja\Ochrona OCP OVP OPP OTP UVP

Regulowany próg ✓ ✓ ✓ n/d ✓

Wyłączenie obciążenia ✓ ✓ ✓ Stałe ✓

Funkcja ograniczająca ✓ n/d ✓ n/d n/d

Seria PEL-3000 zapewnia wiele funkcji zabezpieczających w tym ochrony przeciwprzeciążeniowej
(OCP,  Over  Current  Protection),   ochrony przeciwprzepięciowej  (OVP,  Over  Voltage Protection),
Ochrony przed za dużą mocą (OPP, Over Power Protection),  ochrony przed przegrzaniem (OTP,



Over  Temperature  Protection)  oraz  ochrony  przed  spadkiem  napięcia  (UVP,  Under  Voltage
Protection).  Każde  zabezpieczenie  ma  regulowany  próg  ochrony  (z  wyjątkiem  ochrony  przed
przegrzaniem).  W  momencie  aktywowania  którejś  z  funkcji  ochrony,  obciążenie  wysyła  sygnał
ostrzegawczy  i  kończy  wszystkie  wykonywane  operacje.  Oprócz  funkcji  ochronnych,  funkcja
ograniczająca  (Limit  Function) może  być  również  wykorzystywana  do  utrzymania  obciążenia
elektronicznego podczas pracy z zadaną wartością.

K. NAPIĘCIE WŁĄCZAJĄCE Von I FUNKCJA ZATRZASKIWANIA Von (Von voltage and von latch function)

Napięcie Von jest napięciem progowym elektronicznego obciążenia służącym do aktywowania lub
zatrzymywania poboru prądu. Kiedy funkcja LATCH (zatrzaskiwania) jest wyłączona (ustawiona na
OFF),  obciążenie elektroniczne aktywuje się,  kiedy napięcie wejściowe jest większe niż napięcie
Von, oraz dezaktywuje się, jeśli napięcie wejściowe jest mniejsze niż Von. W przypadku, gdy funkcja
LATCH jest włączona (ON), obciążenie elektroniczne aktywuje się, kiedy napięcie wejściowe jest
większe od Von i kontynuuje pracę nawet jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej  poziomu Von.
Funkcja  napięcia  Von  może  przetestować  maksymalną  wartość  prądu  chwilowego  zapewnianą
przez zasilanie.

L. FUNKCJE TIMER’A

Seria PEL-3000 zapewnia funkcje zliczania czasu i czasu wyłączenia. Zdjęcie wyświetlacza pokazuje
obecny  czas  aktywacji,  od  momentu  kiedy  obciążenie  elektroniczne  się  włączy.  W  momencie
zatrzymania operacji wykonywanych przez obciążenie, licznik czasu zatrzymuje się, a całkowity czas
wykonywania operacji wyświetlany jest na ekranie.  
Czas  wyłączenia  może  być  ustawiony  maksymalnie  na  999h  59min  59s.  Kiedy  obciążenie  jest
uruchomione,  funkcja  ta  zaczyna  odliczać  czas.  Urządzenie  zatrzyma  wszystkie  wykonywane
operacje  (wyłączy  się)  i wyświetli  końcowe napięcie  wejściowe na ekranie,  w  momencie  kiedy
zostanie  osiągnięty  ustawiony  czas.  Funkcja  timera  może  dostarczać  informacji  związanych  z
czasem.  Użytkownicy  mogą  uzyskać  całkowity  czas  ograniczenia  działania  obciążenia
elektronicznego, aby zwiększyć sprawność elektronicznych testów obciążenia.



PREZENTACJA PANELU

SPECYFIKACJA
Model PEL-3031E PEL-3032E

Moc 300W 300W 300W 300W

Zakres Niski Wysoki Niski Wysoki

Napięcie 1 - 150V 1 - 150V 2,5 - 500V 2,5 - 500V

Prąd 0 – 6A 0 – 60A 0 – 1,5A 0 – 15A

Min. napięcie pracy (dc) 1V ~ 6A 1V ~ 60A 1V ~ 1,5A 1V ~ 15A 

TRYB STATYCZNY

Tryb stałego prądu (CC)

Zakres 0 - 6A 0 - 60A 0 – 1,5A 0 – 15A

Zakres ustawień 0 – 6,12A 0 – 61,2A 0 – 1,53A 0 – 15,3A

Rozdzielczość 0,2mA 2mA 0,05mA 0,5mA

Dokładność (T*1)±(0,1% ust. + 
0,1% FS) + Vin/500kΩ
(Pełna skala zakresu 
wysokiego)

(T*1)±(0,1% ust. + 
0,2% FS) + Vin/500kΩ
(Pełna skala zakresu 
wysokiego)

(T*1)±(0,1% ust. + 
0,1% FS) + Vin/500kΩ
(Pełna skala zakresu 
wysokiego)

(T*1)±(0,1% ust. + 
0,2% FS) + Vin/500kΩ
(Pełna skala zakresu 
wysokiego)

Tryb stałej rezystancji (CR)

Zakres 60S– 0,002S (0,01666Ω – 500Ω) (300W/15V);
6S– 0,0002S (0,1666Ω – 5kΩ) (300W/15V);

6S– 0,0002S (0,16666Ω – 500Ω) (300W/50V);
0,6S– 0,00002S (1,6666Ω – 50kΩ) (300W/500V);

Zakres ustawień 60S– 0,002S (0,16666Ω – 500Ω) (300W/15V);
6S– 0,0002S (0,1666Ω – 5kΩ) (300W/15V);

6S– 0,0002S (0,16666Ω – 500Ω) (300W/50V);
0,6S– 0,00002S (1,6666Ω – 50kΩ) (300W/500V);

Rozdzielczość (30000 kroków) 0,002S (15V); 0,0002S (150V) 0,0002S (50V); 0,00002S (500V)

Dokładność (T*1)±(0,3% ust. + 0,6S) + 0,002mS (T*1)±(0,3% ust. + 0,06S) + 0,002mS



Tryb stałego napięcia (CV)

Zakres 1 – 15V 1 – 150V 2,5 – 50V 2,5 – 500V

Zakres ustawień 0 – 15,3V 0 – 153V 0 – 51V 0 – 510V

Rozdzielczość 0,5mV 5mV 1mV 10mV

Dokładność (T*1)±(0,1% ust.+0,1% 
FS)
(Pełna skala zakresu 
niskiego)

(T*1)±(0,1% ust.+0,1%
FS)
(Pełna skala zakresu 
wysokiego)

(T*1)±(0,1% ust.+0,1% 
FS)
(Pełna skala zakresu 
niskiego)

(T*1)±(0,1% ust.+0,1%
FS)
(Pełna skala zakresu 
wysokiego)

Tryb stałej mocy (CP)

Zakres 0 – 30W (6A) 0 – 300W (60A) 0 – 30W (1,5A) 0 – 300W (15A)

Zakres ustawień 0 – 30,6W 0 – 306W 0 – 30,6W 0 – 306W 

Rozdzielczość 1mW 10mW 1mW 10mW

Dokładność (T*1)±(0,6% ust.+0,1% FS (Pełna skala zakresu wysokiego)) + Vin2/500kΩ

TRYB DYNAMICZNY

Ogólne

T1 & T2 0,05mS – 30mS/Rozdz.: 1μS; 30mS – 30S/Rozdz.: 1mS

Dokładność 1μS / 1mS ± 200ppm

Szybkość narastania (dokładność 10%) 0,001 – 0,25A/μS 0,01 – 2.5A/μS 0,25mA – 62,5mA/μS 2,5mA – 625mA/μS

Rozdzielczość szybkości narastania 0,001A/μS 0,01A/μS 0,25mA/μS 2,5mA/μS

Dokładność ustawień 
szybkości narastania

±(10% + 15μs) Czas do osiągnięcia od 10% do 90%, gdy prąd zmienia się od 2% do 100% (20% do 
100% w zakresie niskim) prądu znamionowego.

Tryb stałego prądu (CC)

Prąd 0 - 6A 0 - 60A 0 – 1,5A 0 – 15A

Zakres ustawień 0 – 6,12A 0 – 61,2A 0 – 1,53A 0 – 15,3A

Rozdzielczość prądowa 0,2mA 2mA 0,05mA 0,5mA

Dokładność prądowa ±0,8% FS ±0,8% FS ±0,8% FS ±0,8% FS

Tryb stałej rezystancji (CR)

Zakres 60S– 0,002S (0,01666Ω – 500Ω) (300W/15V);
6S– 0,0002S (0,1666Ω – 5kΩ) (300W/15V);

6S– 0,0002S (0,16666Ω – 500Ω) (300W/50V);
0,6S– 0,00002S (1,6666Ω – 50kΩ) (300W/500V);

Zakres ustawień 60S– 0,002S (0,16666Ω – 500Ω) (300W/15V);
6S– 0,0002S (0,1666Ω – 5kΩ) (300W/15V);

6S– 0,0002S (0,16666Ω – 500Ω) (300W/50V);
0,6S– 0,00002S (1,6666Ω – 50kΩ) (300W/500V);

Rozdzielczość rezystancji 30000 kroków 30000 kroków

Dokładność rezystancji (T*1)±(1% ust. + 0,6S) + 0,002mS (T*1)±(1% ust. + 0,06S) + 0,002mS

POMIARY

Odczyt napięcia

Zakres 0 – 15V 0 – 150V 0 – 50V 0 – 500V

Rozdzielczość 0,5mV 5mV 2mV 20mV

Dokładność (T*1) ± (0,1% rdg + 0,1%
FS) (Pełna skala zakresu 
niskiego) 

(T*1) ± (0,1% rdg + 
0,1% FS) (Pełna skala 
zakresu wysokiego) 

(T*1) ± (0,1% rdg + 
0,1% FS) (Pełna skala 
zakresu niskiego) 

(T*1) ± (0,1% rdg + 
0,1% FS) (Pełna skala 
zakresu wysokiego) 

Odczyt prądu

Zakres 0 – 6A 0 – 60A 0 – 1,5A 0 – 15A

Rozdzielczość 0,2mA 2mA 0,05mA 0,5mA

Dokładność (T*1)± (0,1% rdg + 0,1% 
FS) (Pełna skala zakresu 

(T*1)± (0,1% rdg + 
0,1% FS) (Pełna skala 

(T*1)± (0,1% rdg + 0,1%
FS) (Pełna skala 

(T*1)± (0,1% rdg + 
0,1% FS) (Pełna skala 



wysokiego) zakresu wysokiego) zakresu wysokiego) zakresu wysokiego) 

OGÓLNE

Zacisk BNC Trigger In/Out TAK

Monitoring prądu wyjściowego TAK

Zewnętrzne sterowanie analogowe TAK

Soft Start TAK

Sekwencja Szybka/Normalna TAK

Automatyzacja testu baterii TAK

Funkcja Autotestu OCP TAK

Funkcja Autotestu OPP TAK

Pamięć ustawień 10 zestawów

Ochrona OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP

INNE

Źródło zasilania 100 – 120 VAC / 200 – 240 VAC, 47 - 63Hz

Interfejs USB, GPIB (opcja), sterowanie analogowe

Wymiary i waga 213,8 x 124 x 400,5mm (Szer x Wys. Gł), około 7,5kg

*1: Jeśli temperatura otoczenia przekracza 30°C lub jest poniżej 20°C, wtedy T = ±|t – 25°C| x 100pm/°C x ust. (set)
Jeśli temperatura otoczenia znajduje się w zakresie 20°C – 30°C, wtedy T = 0 (t – temperatura otoczenia)

Producent zastrzega sobie możliwość zmian w specyfikacji bez uprzedniego informowania

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA AKCESORIA OPCJONALNE

GTL-248

GTL-246

PEL-010

PEL-004

GRA-414-J

GRA-414E

Kabel GPIB 2m

Kabel USB Typ A - Typ B

Filtr przeciwpyłowy

Opcja GPIB

Zestaw montażowy JIS

Zestaw montażowy EIA

PEL-3031E
PEL-3032E

150V/60A/300W Programowalne jednokanałowe obciążenie elektroniczne 
500V/15A/300W Programowalne jednokanałowe obciążenie elektroniczne

AKCESORIA

Instrukcja szybkiego startu, Płyta CD (Instrukcja użytkowania, Instrukcja programowania)x1,
Przewód zasilający (zależny od regionu), Podkładki sprężynowe przednich zacisków (M6) 
x2, GTL-105A Przewody pomiarowe (czerwony x1, czarny x1)


