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ÚJ   PPH-1503D Programozható Nagy pontosságú  

           Kétcsatornás DC Tápegység 

 

 

 

 

 

GW Instek bemutatja új PPH1503D programozható, nagypontosságú, kétcsatornás DC 

tápegységét. A PPH 1503D  CH1 kettős üzemi tartományú feszültség és áram csatornája 

összesen 45 W kimenő teljesítményt szolgáltat. A kettős üzemi tartományok: 0…15 V / 0…3 

A , vagy 0…9 V / 0…5 A.  A CH2 csatorna 0…12 V / 0…1,5 A kimenetet ad 18 W kimenő 

teljesítménnyel.  

Beépített digitális feszültségmérő 

Bemenő kapcsok: az előlapon helyezkednek el 

Mérési tartomány: 0…+20 V DC 

Leolvasási pontosság: +/- (0,05% + 3 mV) 

Leolvasási felbontás: 1 mV 

Előny: szükségtelen külön feszültségmérőt vásárolni. 

Három áramtartomány és beállítás: 

CH1 Programozás 

pontossága 

Leolvasás 

pontossága 

Programozás 

felbontás 

Leolvasás felbontás 

Feszültség 0,05%+10mV 0,05%+3mV 1 mV 1 mV 

Áram (1,5 A & 5 A) 0,16%+5 mA 0,2%+400 µA 0,5 mA 0,51mA 

Áram ( 500 mA) 0,16%+0,5 mA 0,2%+100µA   0,05 mA 0,01 mA 

Áram (5 mA) 0,16%+5 µA 0,2%+1µA   0,5 µA 0,1 µA 

 

Előnyök: Alkalmas a vizsgált eszköz üresjárati áramának és a kis áramszintű fogyasztásnak a 

mérésére. 
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Impulzus áram mérése (min. 33µs): 

Az impulzus áram mérése eltér a szokásos tápegységek átlag áram mérésétől. Trigger 

beállítással képes a pillanatnyi fogyasztás mérésére, ha a hordozható eszköz jeladó, vagy vevő 

üzemben van(CH1: 5 A; CH2: 1,5 A) 

 

 

 

 

 

Előnyök: Segíti a felhasználót a hordozható eszközök pl.RF modulok, Bluetooth, mobil 

telefon esetén a szükséges tápok kijelölésében. 

Hosszú integráló árammérés 

Előnyök: a hosszú integráló árammérés a fogyasztás adott időtartam alatti analízisét teszi 

lehetővé. Mérni tudja pl a felhasználó a mobil telefon átlagos fogyasztását a belső RF modul 

paraméterek analíziséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozat funkció: 

A gyakorlati használhatóság céljából a PPH-1503D beprogramozható a követelményeknek 

megfelelő feszültségváltozás sorozat kibocsátására. A felhasználónak 1000 lépés áll 

rendelkezésére a kimenő feszültség, áram és végrehajtási idő szerkesztéséhez. A végrehajtási 

idő 0,001 és 3600 s között programozható, a felbontás 0,001 s. A programozható ismétlődési 

frekvencia 1…9999, vagy beállítható végtelenre ( az ismétlődési frekvenciát 0-ra állítva). 
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Előny: A sorozat funkció ideális a sorozatos feszültségváltozású teljesítmény kimenet 

szimulálásához az eszköz (DUT) vizsgálatnál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áramterhelés funkció 

Egy olyan villamos potenciál áramkörre csatlakoztatva, melynek kimenő feszültsége 0,3…2,5 

V-al nagyobb, mint a PPH-1503D-jé, a PPH-1503D automatikusan átvált a tápegység 

szerepről az áramfogyasztó terhelés szerepére. Ilyenkor a PPH-1503D feszültség beállítása 

olyannak tekinthető, mint egy elektronikus terhelés CV beállítása. 

Előnyök: Egyazon PPH-1503D  használható akkumulátor töltőként és akkumulátor terhelés 

szimulátorként is, kiegészítő műszerezés nélkül. Ideális eszköz akkumulátorok és hordozható 

töltők vizsgálatához. 

 


