
AX-EL300W - Programovateľná elektronická záťaž DC -
Návod na obsluhu

1.

Používanie návodu na obsluhu
Skôr ako začnete zariadenie používať si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu. Návod na obsluhu po
jeho prečítaní uschovajte v blízkosti zariadenia, tak aby ho bolo možné v prípade potreby použiť. Návod na
obsluhu pri premiestňovaní zariadenia na nové miesto premiestnite spolu so zariadením.
Informácie o kalibrácii
Informujeme, že zariadenia opísané v tomto návode na obsluhu sú v súlade s funkciami a špecifikáciami
uvedenými v návode. Zariadenie bolo pred odoslaním výrobne kalibrované. Proces kalibrácie a normy sú
zhodné s národnými predpismi a normami pre kalibráciu elektronických zariadení.
Záruka
Zaručujeme, že zariadenie bolo podrobené prísnej kontrole kvality. Záruka sa vzťahuje na materiálové
chyby hlavného zariadenia a jeho príslušenstva po dobu jedného roka. Záruka sa vzťahuje na bezplatné
náhradné diely pre zariadenia, ktoré budú počas tohto obdobia uznané za chybné. Ak chcete využiť záručný
servis, kontaktujte, prosím, najbližšiu predajnú kanceláriu alebo servis. Neposkytujeme žiadne ďalšie zá-
ruky okrem záruky uvedenej v tomto súhrne informácií a v záručnom liste. Neposkytujeme žiadne ďalšie
záruky súvisiace s prevoditeľnosťou a vhodnosťou pre daný účel. Neprijmeme žiadnu zodpovednosť v prípa-
doch nepriameho, špecifického alebo následného poškodenia, napríklad v prípade užívateľom vykonaných
úprav obvodov a funkcií, opráv alebo výmeny podzostáv, prípadne poškodenia počas prepravy.
Vzhľadom na neustálu snahu o zdokonaľovanie produktu sa môžu špecifikácie v tejto príručke
meniť bez upozornenia.

2. Úvodné informácie

2.0.
Zariadenia novej generácie, tvoriace túto sériu programovateľných elektronických záťaží, boli navrhnuté
pre vysoký výkon. Zariadenia tejto série majú veľmi široké testovacie možnosti, užívateľský priaznivé roz-
hranie a interface RS232 podporujúci SCPI a Labview. Táto séria zariadení nachádza rozsiahle uplatnenie



v letectve, lodnom staviteľstve, v automobilovej elektronike, solárnych článkoch, palivových článkoch a
podobných aplikáciách vo vedeckom výskume a v oblasti výroby.
Ak nie je uvedené inak, všetky výrazy ”elektronická záťaž” a ”záťaž” použité v tomto návode na obsluhu sa
vzťahujú na túto sériu elektronických záťaží.

2.1. Funkcie zariadenia
- 4 základné funkcie: CC, CV, CR a CP; 9 základných pracovných režimov: CCL, CCH, CVL, CVH, CRL,
CRM, CRH, CPV, CPC;
- Tieto zariadenia sa vďaka 24-bitovému ADC prevodníku a 16-bitovému DAC prevodníku vyznačujú oveľa
lepšou rozlišovacou schopnosťou nastavení a meraní
- Účinná funkcia sekvenčných testov; minimálny čas kroku 10 us a maximálny čas kroku 10 000 s. Počet
cyklov je možné ľubovoľne nastaviť a sekvencie je možné navzájom tak kombinovať, aby bolo možné získať
nové, ešte zložitejšie testovacie postupy;
- Vstupné konektory s inovatívnou konštrukciou sú predovšetkým vhodné na testovanie vysokých prúdov;
- K dispozícii je skratová skúška, vybíjane batérie a ďalšie pomocné funkcie;
- Inteligentný vysokovýkonný chladiaci systém môže účinne znížiť teplotu zariadenia a zvýšiť hustotu
výkonu;
- Funkcia automatického zapnutia/vypnutia uľahčuje vykonávanie testov;
- Vďaka otočným ovládačom a digitálnym tlačidlám je práca pohodlnejšia;
- Vďaka funkcii uloženia/načítania je možné uložiť a následne opäť načítať veľa skupín všeobecných nasta-
vení;
- Podpora pre SCPI (Standard Command for Programmable Instruments) a Labview a nevyhnutné prog-
ramové vybavenie pre pripojenie k PC;

2.2. Výrobné modely
Zariadenie /// Model /// Menovitá hodnota vstupu - Výkon /// Menovitá hodnota výstupu - Napätie /// Meno-
vitá hodnota vstupu - Prúd /// Hmotnosť [kg] /// Rozmery (W*H*D)
1 /// B /// 300 W /// 0 ~ 150 V /// 1 mA ~ 30 A /// 6,7 /// 215x89x412 mm



2.3. Predný panel

1. LCD displej
2. Funkčné tlačidlá
3. Vstup parametrov
4. Vstupné konektory
5. Tlačidlá menu
6. Tlačidlo napájania



2.4. LCD displej

2.5. Zadná časť zariadenia

1. Napájací kábel / zásuvka poistky
2. Chladiaci ventilátor
3. Zdierka diaľkového merania



4. Vstupná zdierka externej spúšte
5. Rozhranie RS232

1. Prepínač napájacieho napätia AC110/220V

2.6. Opis tlačidiel
Na prednom paneli sa nachádzajú tri skupiny tlačidiel: funkčné tlačidlá, vstupné tlačidlá súvisiace s do-
datočnými funkciami a smerové tlačidlá. Základná funkcia vstupných tlačidiel je označená čiernou farbou.
Dodatočná funkcia vstupných tlačidiel je označená zelenou farbou. Ak chcete použiť dodatočnú funkciu
tlačidla, najprv stlačte tlačidlo ”Shift” a potom stlačte požadované tlačidlo.
Názov tlačidla /// Hlavná funkcia /// Dodatočný názov tlačidla /// Dodatočná funkcia
0 /// Zadanie číslice 0 /// Trigger /// Tlačidlo spúšte
1 /// Zadanie číslice 1 /// Store /// Tlačidlo umožňujúce zápis do pamäte
2 /// Zadanie číslice 2 /// Recall /// Tlačidlo umožňujúce načítanie z pamäte
3 /// Zadanie číslice 3 /// A /// Nastavenie bodu A
4 /// Zadanie číslice 4 /// Start /// Tlačidlo spustenia sekvencie (zoznamu)
5 /// Zadanie číslice 5 /// Stop /// Tlačidlo zastavenia sekvencie (zoznamu)
6 /// Zadanie číslice 6 /// B /// Nastavenie bodu B
7 /// Zadanie číslice 7 /// Insert /// Tlačidlo vloženia
8 /// Zadanie číslice 8 /// Delete /// Tlačidlo odstránenia
9 /// Zadanie číslice 9 /// Error /// Tlačidlo umožňujúce zobraziť chybový kód



/// Vstupný znak. /// Short /// Tlačidlo skratovania
Enter /// Tlačidlo potvrdenia /// ///

/// Tlačidlo vľavo /// ///
/// Tlačidlo vpravo /// ///

Tran /// Menu pre ovládanie prechodného režimu /// ///
List /// Tlačidlo pre obsluhu sekvencie (zoznamu) /// ///
Battery /// Tlačidlo vybitia batérie /// ///

/// Nastavenie dodatočnej funkcie, auto test /// ///
Shift /// Tlačidlo prepínania dodatočnej funkcie /// ///
Cancel /// Vymazanie alebo ukončenie /// Prot Clear /// Odstránenie zabezpečenia
Menu /// Hlavné menu
On/Off /// Zap./Vyp. vstupu
Lock/Local /// Krátke stlačenie pre odblokovanie, dlhé stlačenie pre zablokovanie
I-set /// Voľba režimu CC, nastavenie hodnoty vstupného prúdu
V-set /// Voľba režimu CV, nastavenie hodnoty vstupného napätia
P-set /// Voľba režimu CP, nastavenie hodnoty vstupného výkonu
R-set /// Voľba režimu CR, nastavenie hodnoty vstupného odporu
↑ /// Stránka nahor
↓ /// Stránka nadol

2.7. Menu
2.7.1. Hlavné menu
Stlačením tlačidla ”Menu” zapnite hlavné menu a zobrazte ho na displeji. Otáčaním regulátora vyberte
menu. Stlačením tlačidla ”Enter” vyberte funkciu označenú kurzorom. Pomocou tlačidiel “↑” alebo “↓” mô-
žete otáčať LCD displej. Stlačením tlačidla “↓” v tomto okamihu sa presuniete na ďalšiu úroveň podmenu.
Stlačením tlačidla ”Cancel” menu opustíte.
Nastavenia systému
/// CC SET /// Nastavenie rozsahu režimu CC
/// CV SET /// Nastavenie rozsahu režimu CV
/// CR SET /// Nastavenie rozsahu režimu CR
/// CP SET /// Nastavenie rozsahu režimu CP
/// VON LAtch /// Blokáda napätia Von
/// VON POint /// Nastavenie napätia Von
/// VOFF Point /// Nastavenie napätia Voff
/// CV CURr limit /// Limit prúdu v režime CV
/// CURR Rise rate /// Indikátor narastania prúdu v režime CC



/// CURR Fall rate /// Indikátor klesania prúdu v režime CC
/// SHORT /// Režim skratu
Konfigurácia
/// LOAD Default /// Obnovenie predvolených nastavení
/// INPUT recall /// Obnovenie stavu zariadenia spred vypnutia po jeho opätovnom zapnutí
/// POWER on recall /// Nastavenie parametrov zariadenia po jeho opätovnom zapnutí na hodnoty spred
vypnutia
/// KNOB /// Aktivácia funkcie regulátora
/// KEY SOund /// Zapnutie zvuku tlačidiel
/// BAUD Rate /// Nastavenie prenosovej rýchlosti
/// PARITY check /// Nastavenie kontroly parity
/// DATA Bit /// Dátový bit
/// STOP bit /// Dátové STOP bity
/// ADDRESs /// ID alebo adresa zariadenia
/// SAVE /// Uloženie parametrov do pamäte
/// RECALL /// Načítanie parametrov z pamäte
/// ERROR /// Chybové hlásenie
Ochrana
/// OCP STate /// Zap./vyp. nadprúdovej ochrany
/// OCP LEvel /// Limitná hodnota nadprúdovej ochrany
/// OCP DElay /// Časové oneskorenie vypnutia záťaže v OCP
/// OVP LEvel /// Limitná hodnota napäťovej ochrany
/// OPP LEvel /// Limitná hodnota výkonovej ochrany
/// OPP DElay /// Časové oneskorenie vypnutia záťaže v OPP
Nastavenie spúšte
/// FUNCTIon /// Výber funkcií spúšte
/// SOURCE /// Výber zdroja spúšťania
/// CURRENt /// Spúšťací prúd
/// VOLTAGe /// Spúšťacie napätie
/// RESISTance /// Spúšťací odpor
/// POWER /// Spúšťací výkon
Zoznam
/// STATE /// Nastavenie stavu testu v sekvenčnom režime (podľa zoznamu)
/// NO. /// Výber počtu sekvencií (zoznamov)
/// MEMO /// Krátky opis sekvencie
/// DATA: <New/Edit> /// Vytvorenie novej alebo úprava existujúcej sekvencie
/// COUNT /// Časy cyklu
/// CHAIN /// Číslo nasledujúcej sekvencie (0-7, off)



Údaje zoznamu
/// NO. /// Číslo údajov
/// MODE /// Čas režimu
/// LEVEL /// Hodnota nastavení
/// DELAY /// Doba trvania
Batéria
/// STATE /// Tlačidlo vybíjania batérie
/// MIN VOltage /// Koncová hodnota napätia
/// IOFF Piont /// Koncová hodnota prúdu
/// DISCUR /// Hodnota vybíjacieho prúdu
Dynamická funkcia
/// STATE /// Stav dynamickej funkcie
/// MODE /// Druh dynamického režimu
/// LEVELL /// Dolná úroveň dynamického režimu
/// LEVELH /// Horná úroveň dynamického režimu
/// TIME L /// Doba trvania dolnej úrovne
/// TIME H /// Doba trvania hornej úrovne
/// TIME R /// Doba trvania vzostupnej hrany
/// TIME F /// Doba trvania zostupnej hrany
Automatický test
/// STATE /// Stav automatického testu (zap./vyp.)
/// END STep /// Koncový krok (0-14)
/// STEP /// Voľba kroku (0-14)
/// MODE /// Nastavenie režimu
/// LEVEL /// Hodnota nastavenia
/// MIN /// Minimálna hodnota parametra
/// MAX /// Maximálna hodnota parametra
/// DELAY /// Trvanie testu

Poznámka:
- Parametre konfigurácie, ochrany, spúšťania a automatického testu v hlavnom menu sa po zmene auto-
maticky uložia do pamäte. Po zapnutí záťaže sa vždy automaticky načítajú parametre uložené v položke 0.
- Na LCD displeji sa zobrazia veľké písmená menu. Počet zobrazených znakov by nemal byť väčší ako 6.

2.7.2. Menu pre nastavenie prevádzkového režimu a parametrov
Elektronická záťaž môže fungovať v nasledujúcich režimoch:
1: Režim konštantného prúdu (CC)
2: Režim konštantného napätia (CV)



3: Režim konštantného odporu (CR)
4: Režim konštantného výkonu (CP)
V základnom režime sa po stlačení príslušného tlačidla zapne nižšie zobrazené menu pre výber pracovného
režimu a nastavenie parametrov:
Názov tlačidla /// Funkcia a parameter /// Opis
I-SET /// SCCL 01.000A /// Režim konštantného prúdu: aktuálna hodnota intenzity prúdu
V-SET /// SCVL 80.00V /// Režim konštantného napätia: aktuálna hodnota napätia
R-SET /// SVHCRL 02.000R /// Režim konštantného odporu: aktuálna hodnota odporu
P-SET /// SCPV 10.000W /// Režim konštantného výkonu: aktuálna hodnota výkonu

2.7.3. Menu pre obsluhu dynamickej funkcie
V základnom režime odpojte vstup, stlačením tlačidla ”Tran” v požadovanom režime zapnite dynamickú
funkciu v požadovanom režime a prejdite do menu nastavenia parametrov.
Funkcia /// Opis
STATE /// Stav dynamickej funkcie a zapnutie funkcie
MODE /// Dynamický režim; nepretržitý: 0 COUNT; impulzný: 1 IMPULZ; Ručne prepínaný: 2 PREPÍNA-
NIE
LEVELL /// Dolná úroveň dynamického režimu
LEVELH /// Horná úroveň dynamického režimu
TIME L /// Trvanie dolnej úrovne dynamického režimu (0-99999ms), jednotka ms
TIME H /// Trvanie hornej úrovne dynamického režimu (0-99999ms), jednotka ms
TIME R /// Trvanie vzostupnej hrany dynamického režimu (0,25-99999ms), jednotka ms
TIME F /// Trvanie zostupnej hrany dynamického režimu (0,25-99999ms), jednotka ms

Poznámka:
Dynamickú funkciu je možné použiť v režimoch CC, CV a CR.

2.7.4. Menu pre obsluhu sekvencie (zoznamu)
Stlačením tlačidla ”List” otvorte menu pre obsluhu sekvenčného režimu.
Funkcia /// Opis
STATE /// Zapnutie funkcie
NO. /// Výber čísla sekvencie (zoznamu) 0-7
MEMO /// Krátky opis sekvencie (10 znakov)
DATA: <New/Edit> /// Vytvorenie novej alebo úprava existujúcej sekvencie
COUNT /// Počet cyklov (1-65535), (číslo 0 znamená, že sekvencia sa bude opakovať donekonečna)
CHAIN: Off /// Číslo sekvencie, ktorá má byť pripojená ako ďalšia (0-7, off)
Stláčaním tlačidiel “↑” a “↓” v menu sekvencie (zoznamu) zvoľte “Data: <New/Edit>” a následne pomocou
otočného ovládača zvoľte položku ”New” alebo ”Edit”. Následne stlačením tlačidla ”Enter” vstúpte do nižšie
zobrazeného režimu úpravy údajov:



Funkcia /// Opis
NO. /// Číslo údaju (0-49)
MODE /// Režim
LEVEL /// Nastavenie
DELAY /// Čas, jednotka ms
Stlačením tlačidla ”Cancel” údaje uložte a režim opusťte.

2.8. Zobrazované hlásenia
1) Režim CC:
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, intenzity prúdu, výkonu a odporu. V druhom riadku sa
zobrazí nastavená hodnota intenzity prúdu a režim CC.
2) Režim CV:
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, intenzity prúdu, výkonu a odporu. V druhom riadku sa
zobrazí nastavená hodnota napätia a režim CV.
3) Režim CR:
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, intenzity prúdu, výkonu a odporu. V druhom riadku sa
zobrazí nastavená hodnota odporu a režim CR (CRL označuje dolný rozsah konštantného odporu; CRM
označuje stredný rozsah konštantného odporu; CRH označuje horný rozsah konštantného odporu; VH
označuje horný rozsah napätia a VL označuje dolný rozsah napätia).
4) Režim CP:
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, intenzity prúdu, výkonu a odporu. V druhom riadku
sa zobrazí nastavená hodnota výkonu a režim CP (CPC označuje režim konštantného výkonu prúdového
zdroja; CPV označuje režim konštantného výkonu napäťového zdroja).
5) Dynamický režim:
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, intenzity prúdu, výkonu a odporu.
6) Sekvenčný režim (podľa zoznamu):
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, prúdu, výkonu a času. V druhom riadku sa zobrazí
nastavená hodnota napätia a sekvenčný prevádzkový režim.
7) Vybíjanie batérie:
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, prúdu, kapacity batérie a vybíjací čas.
8) Režim skratu:
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota napätia, intenzity prúdu, výkonu a odporu. V druhom riadku sa
zobrazí hodnota nastavená pre režim skratu. Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole ”Hlavné špecifikácie”
9) Stav ochrany
Ak je funkcia ochrany aktívna, indikátor ”Cancel” svieti a na LCD displeji sa zobrazí stav príslušnej
ochrany. Napríklad: stav ochrany proti opačnému napätiu sa zobrazuje tak, ako je nižšie znázornené:



Funkcia ochrany zahŕňa nadprúdovú ochranu (OC), prepäťovú ochranu (OV), ochranu proti preťaženiu
(OP), ochranu proti prehriatiu (OT), proti nadmernej záťaži (PT) a opačnému napätiu (RV).
10) Zap/Vyp vstupu
Keď je indikátor ”On/Off” zapnutý (on), vstup záťaže je zapnutý. V opačnom prípade je vstup záťaže
vypnutý.

2.9. Programovanie na diaľku
Príkazy sa do elektronickej záťaže odosielajú prostredníctvom diaľkového rozhrania (RS232) a vykonávajú
sa po ich spracovaní procesorom. Procesor môže v prípade akejkoľvek chyby v príkaze takýto nesprávny
príkaz a druh chyby identifikovať a môže zachovať stav stavového registra. Ak je adresa zariadenia nasta-
vená na hodnotu medzi 32 a 255, hodnotu adresy treba pridať do hlavičky príkazu. Ak je adresa zariadenia
nastavená na hodnotu väčšiu ako 256, adresa bude neplatná a nie je potrebné ju pridávať do hlavičky
príkazu.

3. Funkcie a vlastnosti

3.0.
V tejto kapitole sa nachádza opis funkcií a vlastností elektronickej záťaže, vďaka ktorému budete môcť
lepšie spoznať a pochopiť činnosť zariadení tejto série.

3.1. Lokálne a diaľkové ovládanie
Táto séria elektronických záťaží poskytuje možnosť lokálneho ovládania prostredníctvom čelného panelu
zariadenia, ako aj diaľkové ovládanie prostredníctvom rozhrania pre diaľkové ovládanie. Aby bolo možné
ovládať zariadenie pomocou čelného panelu, záťaž treba prepnúť do režimu lokálneho ovládania. Lo-
kálne ovládanie (čelný panel) je dostupné okamžite po zapnutí zariadenia. Diaľkové ovládanie sa aktivuje
akonáhle záťaž obdrží cez rozhranie RS232 príkaz SYSTem:REMote.
V režime diaľkového ovládania sa zobrazuje indikátor REM a akékoľvek činnosti vykonávané pomocou
tlačidiel a ovládačov čelného panelu budú neplatné (s výnimkou tlačidla ”Lock/Local”). Činnosť elektro-
nickej záťaže je vtedy riadená prostredníctvom diaľkového ovládania. Po obdržaní príkazu návratu (napr.
SYST:LOC) sa elektronická záťaž prepne späť do režimu lokálneho ovládania a indikátor REM na displeji
zhasne. Návrat späť do režimu lokálneho ovládanie môžete prípadne vynútiť aj dlhým stlačením tlačidla
”Lock/Local”.
Podrobné informácie súvisiace s lokálnym ovládaním zariadenia sú uvedené v kapitole venovanej lokál-
nemu ovládaniu, zatiaľ čo základy programovania na diaľku môžete nájsť v kapitole venovanej diaľkovému



ovládaniu. Kompletné informácie o programovaní SCPI môžete nájsť v ”Príručke programovania elektro-
nickej záťaže prostredníctvom SCPI ”.

3.2. Hlavná funkcia
Hlavné funkcie (vlastnosti) elektronickej záťaže:
- Režim konštantného prúdu (CCL, CCH)
- Režim konštantného napätia (CVL, CVH)
- Režim konštantného odporu (VL CRL, VL CRM, VL CRH, VH CRL, VH CRM, VH CRH)
- Režim konštantného výkonu (CPV, CPC)
- Dynamická funkcia (Tran)
- Sekvenčný režim (podľa zoznamu)
- Vybíjanie batérie (Battery)
- Režim skratu (Short)

3.3. Základná testovacia funkcia
3.3.0.
K dispozícii sú štyri prevádzkové režimy: režim konštantného prúdu (CC), konštantného napätia (CV),
konštantného odporu (CR) a konštantného výkonu (CP) a deväť testovacích režimov: CCL, CCH, CVL,
CVH, CRL, CRM, CRH, CPV, CPC.

Testovací režim a s ním súvisiace parametre je možné nastaviť prostredníctvom ovládacích prvkov
na čelnom paneli alebo prostredníctvom diaľkového príkazu. Záťaž zostane v tomto režime až kým nedôjde
k jeho zmene. Ak dôjde k zmene režimu pri zapnutom vstupe záťaže (ON), záťaž sa automaticky vypne.

Nastavená hodnota elektronickej záťaže je k dispozícii ihneď po jej zapnutí. Ak nastavená vstupná
hodnota prekročí povolený rozsah, hodnota sa automaticky obmedzí na maximálnu alebo minimálnu
hodnotu.

3.3.1. Režim konštantného prúdu (CC)
3.3.1.0.
Režim konštantného prúdu poskytuje dva rozsahy, horný rozsah (CCH) a dolný rozsah (CCL). Horný rozsah
poskytuje širší testovací rozsah. Dolný rozsah naproti tomu poskytuje lepšiu rozlišovaciu schopnosť pri
nízkych nastaveniach prúdu. V režime CC bude zariadenie odoberať prúd v súlade s naprogramovanou
hodnotou, bez ohľadu na vstupné napätie (viď obrázok 3-1). Stlačením tlačidla ”I-set” v základnom režime
vyberte režim CC a otvorte ponuku nastavení parametrov. Pomocou vstupných tlačidiel alebo pomocou
otočného ovládača a tlačidiel ” ” a ” ” zadajte intenzitu prúdu. Hodnotu potvrďte stlačením tlačidla ”En-



ter”. Režim CC a parametre je možné nastaviť aj prostredníctvom diaľkového ovládania (MODE CCL,
MODE CCH, CURRent <NRf +>).

1 - Vstupné napätie
2 - Zaťažovací prúd
3 - Nastavený prúd

3.3.1.1. Rozsahy nastavení
Informácie o rozsahu prúdu v prípade dolného rozsahu režimu konštantného prúdu (CCL) a horného roz-
sahu režimu konštantného prúdu (CCH) nájdete v kapitole ”Hlavné špecifikácie”. Ak v režime CC pri
zapnutom vstupe dôjde k zmene rozsahu, záťaž sa automaticky vypne. Napríklad: pri prepnutí záťaže z
režimu CCL do CCH sa odpojeniu výstupu. Okrem toho je potrebné poznamenať, že aktuálne nastavená
hodnota prúdu sa môže zmeniť, tak aby po zmene rozsahu zodpovedala novému rozsahu. Napríklad: aktu-
álne nastavenie je CCH 20 000 A; po prepnutí záťaže s režimu CCH do režimu CCL sa nastavená hodnota
prúdu zmení na hodnotu prúdu nastavenú pre režim CCL.

3.3.1.2. Okamžitá hodnota prúdu
Okamžitá hodnota prúdu sa vzťahuje na zadanú hodnotu prúdu v režime CC, ktorú je možné nastaviť
tlačidlom ”I-set” pre vstup do menu voľby prevádzkového režimu a nastavenie parametrov, prípadne pro-
stredníctvom príkazu diaľkového ovládania (CRRRent<NRf+>). Okamžitú hodnotu prúdu je možné upraviť
aj priamo pomocou tlačidiel vľavo / vpravo(” ”, ” ”) a otočného ovládača.

3.3.1.3. Hodnota spúšťaného prúdu
Hodnota spúšťaného prúdu sa vzťahuje na prednastavenú hodnotu prúdu, ktorá sa po obdržaní spúšťacieho
signálu môže automaticky stať okamžitou hodnotou. Ak sú režim CC a vstup aktívne, vstup sa ihneď po



obdržaní spúšťacieho signálu aktualizuje. Ak režim CC nie je aktívny, táto hodnota prúdu nebude mať
žiadny vplyv na vstup až kým sa režim CC neaktivuje.
Hodnotu spúšťaného prúdu je možné nastaviť pomocou tlačidiel alebo prostredníctvom príkazu diaľkového
ovládania (CURRent:TRIGgered <NRf+>). Po aktivácii prúdu budú ďalšie prichádzajúce spúšťacie sig-
nály neplatné, až do prijatia ďalšieho príkazu (CURRent:TRIGgered <NRf+>). Spúšťacie zdroje dostupné
pre záťaž budú popísané v nasledujúcej kapitole. Elektronická záťaž je vybavená stavovým registrom,
ktorý umožňuje uchovanie informácií o čakajúcich spúšťach a iných prevádzkových parametroch. Stavový
register bude podrobne popísaný v ”Príručke programovania elektronickej záťaže prostredníctvom SCPI”.

3.3.1.4. Hodnota prúdu v dočasnom režime
Po aktivácii dočasného režimu sa zaťaženie prepne medzi dočasnou vysokou úrovňou prúdu (LevelH) a
dočasnou nízkou úrovňou prúdu (LevelL). Úroveň prúdu v dočasnom režime je možné nastaviť z čelného
panelu zariadenia v menu pre obsluhu dočasného režimu, alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovlá-
dania (CURRent:HLEV <NRf+>, CURRent:LLEV <NRf+>).

3.3.1.5. Softvérové obmedzenie prúdu
Elektronická záťaž umožňuje užívateľovi nastaviť obmedzenie prúdu stlačením príslušného tlačidla alebo
prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (CURRent: PROTection <NRf +>). Ak bude hodnota prúdu
po vopred zadanú dobu (0,001-60 s) väčšia ako zadaný prúdový limit, záťaž sa vypne a spustí sa zvukový
alarm. Treba si pamätať, že softvérové obmedzenie prúdu platí pre každý prevádzkový režim.

3.3.2. Režim konštantného napätia (CV)
3.3.2.0.
V režime CV sa bude záťaž snažiť odoberať taký prúd, ktorý umožní udržať napájacie napätie na na-
programovanej hodnote bez ohľadu na intenzitu vstupného prúdu (viď obrázok 3-2). Stlačením tlačidla
”V-set” v základnom režime otvorte menu umožňujúce vybrať režim CV a nastavenia parametrov. Pomo-
cou vstupných tlačidiel alebo pomocou otočného ovládača a tlačidiel ” ” a ” ” zadajte hodnotu napätia.
Hodnotu potvrďte stlačením tlačidla ”Enter”. Režim CV a parametre je možné nastaviť aj prostredníctvom
diaľkového ovládania (MODE CV, VOLTage <NRf +>).



1 - Vstupné napätie
2 - Zaťažovací prúd
3 - Nastavené napätie

3.3.2.1. Nastavenie rozsahov
Podrobnejšie informácie o rozsahoch napätia získate v kapitole ”Hlavné špecifikácie”.

3.3.2.2. Okamžitá hodnota napätia
Okamžitá hodnota napätia sa vzťahuje na zadanú hodnotu napätia v režime CV, ktorú je možné nasta-
viť tlačidlom ”V-set” pre vstup do menu voľby prevádzkového režimu a nastavenie parametrov, prípadne
prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (VOLTage <NRf+>). Okamžitú hodnotu napätia je možné
upraviť aj priamo pomocou tlačidiel vpravo / vľavo(” ”, ” ”) a otočného ovládača.

3.3.2.3. Spúšťaná hodnota napätia
Hodnota spúšťaného napätia sa vzťahuje na prednastavenú hodnotu napätia, ktorá sa po obdržaní spúšťa-
cieho signálu môže automaticky stať okamžitou hodnotou. Ak sú režim CV a vstup aktívne, vstup sa ihneď
po obdržaní spúšťacieho signálu aktualizuje. Ak režim CV nie je aktívny, táto hodnota napätia nebude mať
žiadny vplyv na vstup až kým sa režim CV neaktivuje.
Hodnotu spúšťaného napätia je možné nastaviť pomocou tlačidiel alebo prostredníctvom príkazu diaľkového
ovládania (VOLTage:TRIGgered <NRf+>). Po aktivácii napätia budú ďalšie prichádzajúce spúšťacie sig-
nály neplatné, až do prijatia ďalšieho príkazu (VOLTage:TRIGgered <NRf+>). Spúšťacie zdroje dostupné
pre záťaž budú popísané v nasledujúcej kapitole. Elektronická záťaž je vybavená stavovým registrom,
ktorý umožňuje uchovanie informácií o čakajúcich spúšťach a iných prevádzkových parametroch. Stavový
register bude podrobne popísaný v ”Príručke programovania SCPI elektronickej záťaže”.



3.3.2.4. Dynamická hodnota napätia
Po aktivácii dynamickej funkcie sa záťaž prepína medzi hornou úrovňou napätia (LevelH) a dolnou úrovňou
napätia (LevelL). Úroveň napätia v dynamickom režime je možné nastaviť z čelného panelu zariadenia
v menu pre obsluhu dynamickej funkcie, alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (VOL-
Tage:HLEV <NRf+>, VOLTage:LLEV <NRf+>).

3.3.3. Režim konštantného odporu
3.3.3.0.
Režim konštantného odporu poskytuje šesť rozsahov: dolnú úroveň (VL CRL), strednú úroveň (VL CRM),
hornú úroveň (VL CRH) pre dolný rozsah napätia, a dolnú úroveň (VH CRL), strednú úroveň (VH CRM),
hornú úroveň (VH CRH) pre horný rozsah napätia. V režime CR bude záťaž odoberať prúd priamo úmerný
hodnote vstupného napätia v súlade s naprogramovanou hodnotou odporu, tak aby platilo I=U/R (viď ob-
rázok 3-3). Stlačením tlačidla ”R-set” v základnom režime vyberte režim CR a otvorte menu umožňujúce
nastavenie parametrov. Pomocou vstupných tlačidiel alebo pomocou otočného ovládača a tlačidiel ” ” a ” ”
zadajte hodnotu odporu. Zadanú hodnotu potvrďte stlačením tlačidla ”Enter”. Režim CR a jeho parametre
je možné nastaviť aj prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (MODE VLCRL, MODE VLCRM,
MODE VHCRH, RESistance <NRf+>).

1 - Vstupné napätie
2 - Zaťažovací prúd
3 - Hrana (nastavenie odporu)

3.3.3.1. Nastavenie rozsahov
Rozsah nastavenia odporu pre režim konštantného odporu s dolným rozsahom (CRL), stredným rozsahom
(CRM) a horným rozsahom (CRH) je uvedený v kapitole ”Hlavné špecifikácie”. Ak sa rozsah v režime CR



zmení pri zapnutom vstupe záťaže, záťaž sa automaticky vypne. Napríklad: ak sa záťaž prepne z režimu
CRL na CRH, vstup sa automaticky vypne. Okrem toho je potrebné poznamenať, že nastavená hodnota
odporu sa môže zmeniť, tak aby po zmene rozsahu odporu zodpovedala novému rozsahu. Napríklad: po-
čiatočne je nastavená hodnota CRM 10 000 Ω; pri prepnutí záťaže z CRM na CRL sa nastavená hodnota
odporu zmení na maximálnu hodnotu pre CRL - 1 500 Ω.

3.3.3.2. Okamžitá hodnota odporu
Okamžitá hodnota odporu sa vzťahuje na zadanú hodnotu odporu v režime CR, ktorú je možné nastaviť
tlačidlom ”R-set” pre vstup do menu voľby prevádzkového režimu a nastavenie parametrov, prípadne pro-
stredníctvom príkazu diaľkového ovládania (RESistance <NRf+>). Okamžitú hodnotu odporu je možné
upraviť aj priamo pomocou tlačidiel vľavo / vpravo (” ”, ” ”) a otočného ovládača.

3.3.3.3. Spúšťaná hodnota odporu
Hodnota spúšťaného odporu sa vzťahuje na prednastavenú hodnotu odporu, ktorá sa po obdržaní spúšťa-
cieho signálu môže automaticky stať okamžitou hodnotou. Ak sú režim CR a vstup aktívne, vstup sa ihneď
po obdržaní spúšťacieho signálu aktualizuje. Ak režim CR nie je aktívny, táto hodnota odporu nebude mať
žiadny vplyv na vstup až kým sa režim CR neaktivuje.
Hodnotu spúšťaného odporu je možné nastaviť pomocou tlačidiel alebo prostredníctvom príkazu diaľkového
ovládania (RESistance:TRIGgered <NRf+>). Po aktivácii odporu budú ďalšie prichádzajúce spúšťacie sig-
nály neplatné, až do prijatia ďalšieho príkazu (RESistance:TRIGgered <NRf+>). Spúšťacie zdroje dostupné
pre záťaž budú popísané v nasledujúcej kapitole. Elektronická záťaž je vybavená stavovým registrom,
ktorý umožňuje uchovanie informácií o čakajúcich spúšťach a iných prevádzkových parametroch. Stavový
register bude podrobne popísaný v ”Príručke programovania SCPI elektronickej záťaže”.

3.3.3.4. Dynamická hodnota odporu
Po aktivácii dynamickej funkcie sa záťaž prepína medzi hornou úrovňou odporu (LevelH) a dolnou úrov-
ňou odporu (LevelL). Úroveň odporu v dynamickom režime je možné nastaviť z čelného panelu zariadenia
v menu pre obsluhu dynamickej funkcie, alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (RESis-
tance:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>).

3.3.4. Režim konštantného výkonu (CP)
3.3.4.0.
Zariadenie ponúka dva režimy konštantného výkonu: režim konštantného výkonu napäťového zdroja (CPV)
a režim konštantného výkonu prúdového zdroja (CPC). Režim CPV slúži na testovanie napäťových zdrojov,
zatiaľ čo režim CPC slúži na testovanie prúdových zdrojov. Záťaž v režime CP odoberá konštantný výkon
podľa naprogramovanej hodnoty bez ohľadu na zmeny externého prúdu alebo napätia (viď obrázok 3-4).
Stlačením tlačidla ”P-set” v základnom režime vyberte režim CP a otvorte menu umožňujúce nastavenie
parametrov. Pomocou vstupných tlačidiel alebo pomocou otočného ovládača a tlačidiel ” ” a ” ” zadajte



hodnotu výkonu. Zadanú hodnotu potvrďte stlačením tlačidla ”Enter”. Režim CP a jeho parametre je
možné nastaviť aj prostredníctvom diaľkového ovládania (MODE CPV, MODE CPC, POWer<NRf +>).

1 - Režim CPV
2 - Nastavenie výkonu
3 - Napäťovo-prúdová krivka
4 - Režim CPC
Na obrázku 3-5 je znázornená napäťovo-prúdová krivka niekoľkých populárnych napájacích zdrojov. Krivka
konštantného výkonu má tvar hyperboly umiestnenej v prvom kvadrante. Ak je výkon externého napája-
cieho zdroja vyšší než zadaná hodnota výkonu, krivka konštantného výkonu spravidla pretína napäťovo-p-
rúdovú krivku v dvoch bodoch (v bode CPV a v bode CPC). V bode CPV má napájací zdroj charakteristiku
napäťového zdroja: výstupný výkon bude rásť s narastajúcou intenzitou prúdu, v bode CPC má napá-
jací zdroj charakteristiku prúdového zdroja: výstupný výkon bude rásť s narastajúcou hodnotou napätia.
Táto séria elektronických záťaží môže byť nastavená tak, aby užívateľ pracoval v jednom alebo v druhom
priesečníku kriviek.



Nakoľko režim CPV ponúka pokročilú metódu detekcie hrany, pre určenie, či sa dve krivky (krivka kon-
štantného výkonu a napäťovo-prúdová krivka) navzájom pretínajú stačí v prípade tejto série elektronických
záťaží testovať len časť napäťovo-prúdovej krivky. Preto ak je nastavený výkon väčší než skutočný výkon,
externý napájací zdroj nebude záťažou vzhľadom na svoj nedostatočný výkon skratovaný. Akonáhle záťaž
zistí, že výkon externého napájacieho zdroja je nedostatočný, okamžite prestane zvyšovať intenzitu prúdu
a opätovne sa pokúsi nájsť bod konštantného výkonu až kým nedosiahne nastavený výkon.
V režime CPC záťaž najprv aktivuje režim skratu s cieľom detekcie konštantnej úrovne prúdu externého
napájacieho zdroja, tak aby bolo možné vypočítať maximálny výstupný výkon. Ak bude výstupný výkon
nižší ako nastavený výkon, výstup sa okamžite vypne. Ak bude výstupný výkon väčší ako nastavený výkon,
záťaž sa pokúsi znovu nájsť bod konštantného výkonu až kým sa nastavený výkon nedosiahne.

3.3.4.1. Nastavenie rozsahov
Podrobné informácie o nastavení rozsahov CPV a CPC nájdete v kapitole ”Hlavné špecifikácie”.

3.3.4.2. Okamžitá hodnota výkonu
Okamžitá hodnota výkonu sa vzťahuje na hodnotu výkonu nastavenú v režime CP, ktorú je možné nastaviť
tlačidlom ”P-set” pre vstup do menu voľby režimu CP a nastavenie parametrov, prípadne prostredníctvom
príkazu diaľkového ovládania (POWer<NRf+>). Okamžitú hodnotu výkonu je možné upraviť aj priamo
pomocou tlačidiel vľavo / vpravo (” ”, ” ”) a otočného ovládača.

3.3.4.3. Spúšťaná hodnota výkonu
Hodnota spúšťaného výkonu sa vzťahuje na nastavenú hodnotu výkonu, ktorá sa po obdržaní spúšťacieho
signálu môže automaticky stať okamžitou hodnotou výkonu. Ak sú režim CP a vstup aktívne, vstup sa ih-
neď po obdržaní spúšťacieho signálu aktualizuje. Ak režim CP nie je aktívny, táto hodnota výkonu nebude
mať na vstup žiadny vplyv až kým sa režim CP neaktivuje.
Hodnotu spúšťaného výkonu je možné nastaviť pomocou tlačidiel alebo prostredníctvom príkazu diaľkového
ovládania (POWer:TRIGgered <NRf+>). Po aktivácii výkonu budú ďalšie prichádzajúce spúšťacie signály
neplatné, až do prijatia ďalšieho príkazu (POWer:TRIGgered <NRf+>). Spúšťacie zdroje dostupné pre
záťaž budú popísané v nasledujúcej kapitole. Elektronická záťaž je vybavená stavovým registrom, ktorý
umožňuje uchovanie informácií o čakajúcich spúšťach a iných prevádzkových parametroch.
Stavový register bude podrobne popísaný v ”Príručke programovania elektronickej záťaže prostredníctvom
SCPI”.

3.4. Dynamický režim
3.4.0.
Po aktivácii dynamickej funkcie sa bude záťaž periodicky prepínať medzi dvoma úrovňami (LevelH a Le-
velL), čo je možné využiť na testovanie dynamických charakteristík napájacích zdrojov. Dynamickú funkciu



je možné aktivovať pre režim CC, CV a CR a k dispozícii poskytuje tri stavy: nepretržitý, impulzný a ručne
prepínaný. Pred aktiváciou dynamickej funkcie sa, prosím, uistite, či je sekvenčný režim (podľa zoznamu)
vypnutý.
Parametre súvisiace s dynamickou funkciou: dolná úroveň (LevelL), horná úroveň (LevelH), trvanie dol-
nej úrovne (TimeL), trvanie hornej úrovne (TimeH), trvanie vzostupnej hrany (TimeR), trvanie zostupnej
hrany (TimeF) a prevádzkový režim.
Horná/dolná úroveň dynamickej funkcie a príslušné režimy CC, CV a CR majú jeden spoločný rozsah
nastavenia.

Test v prechodnom režime je možné vypnúť a zapnúť tlačidlom na čelnom paneli alebo prostredníc-
tvom príkazu diaľkového ovládania (TRANsient ON/OFF). Pred zapnutím testu v prechodnom režime
zvoľte príslušný prevádzkový režim záťaže.

Poznámka:
Pri testovaní s využitím dynamickej funkcie treba brať do úvahy hodnotu Von a limitnú hodnotu prúdu,
nakoľko môžu spôsobiť odpojenie vstupu a prerušenie testu v dynamickom režime.

3.4.1. Nepretržitý dynamický režim
Pri nepretržitom dynamickom režime sa záťaž pravidelne prepína medzi hornou a dolnou úrovňou. Funkcia
spúšte nie je v tomto režime dostupná. Relevantné (súvisiace) parametre, napríklad dolná úroveň (LevelL),
horná úroveň (LevelH), trvanie dolnej úrovne (TimeL), trvanie hornej úrovne (TimeH), trvanie vzostupnej
hrany (TimeR), trvanie zostupnej hrany (TimeF) a nepretržitá prevádzka v dynamickou režime, je možné
nastaviť v menu pre obsluhu dynamickej funkcie alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania
(CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel
<NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>, TRANsient:LTIMe <NRf+>, TRANs-
ient:HTIMe <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE CONTi-
nuous).
Napríklad: za predpokladu, že rozsah CCH je aktívny a vstup je vypnutý, parametre dynamickej funkcie
by mali byť nastavené nasledovne:
Stlačením tlačidla “Tran” aktivujte prevádzku v dynamickom režime;
V menu pre obsluhu dynamickej funkcie nastavte nižšie uvedené parametre:
Stav: On
Režim: Cont
LevelL : 5 000 A
LevelH : 10 000 A
TimeL : 0,50 ms
TimeH : 0,50 ms
TimeR : 0,25 ms
TimeF : 0,25 ms



Následne stlačením tlačidla ”Cancel” menu pre obsluhu dynamickej funkcie opusťte, tlačidlom ”On/Off”
zapnite vstup.
Príkazy diaľkového ovládania:
Príkaz SCPI - Opis
MODE CCH - Nastaví prevádzkový režim
TRAN ON - Aktivuje prevádzku v dynamickom režime
CURR:LLEV 5 - Nastaví dolnú úroveň prúdu v dynamickom režime na hodnotu 5 A
CURR:HLEV 10 - Nastaví hornú úroveň prúdu v dynamickom režime na hodnotu 10 A
TRAN:LTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania dolnej úrovne v dynamickom režime na 500 us
TRAN:HTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania hornej úrovne v dynamickom režime na 500 us
TRAN:RTIM 0.000250 - Nastaví dobu trvania vzostupnej hrany v dynamickom režime na 250 us
TRAN:FTIM 0.000250 - Nastaví dobu trvania zostupnej hrany v dynamickom režime na 250 us
TRAN:MODE CONT - Zapne nepretržitú prevádzku
INPUT ON -Zapne vstup
Na obrázku 3-6 je znázornený priebeh zaťažovacieho prúdu: vstupný zaťažovací prúd dosahuje po uplynutí
doby trvania vzostupnej hrany (250 us) hornú úroveň (10 A) a udržuje sa na tejto úrovni po dobu 500 us.
Následne, po uplynutí doby trvania zostupnej hrany (250 us) dosahuje vstupný prúd dolnú úroveň 5 A, a
na tejto úrovni zostáva po dobu 500 us. Celý priebeh sa cyklicky opakuje.

3.4.2. Impulzný dynamický režim
V impulznom dynamickom režime je funkcia spúšte nevyhnutná. Ak nebol vykrytý žiaden spúšťací signál,
záťaž zostáva na dolnej úrovni. Po prijatí spúšťacieho signálu sa objaví impulz so vzostupnou hranou,
hornou úrovňou a zostupnou hranou, a následne sa záťaž vráti späť na dolnú úroveň. Relevantné (súvi-
siace) parametre, napríklad dolná úroveň (LevelL), horná úroveň (LevelH), trvanie hornej úrovne (TimeH),
trvanie vzostupnej hrany (TimeR), trvanie zostupnej hrany (TimeF), a impulzná prevádzka v dynamickom
režime, je možné nastaviť v menu pre obsluhu dynamickej funkcie alebo prostredníctvom príkazu diaľko-
vého ovládania (CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOL-
Tage:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>, TRANsient:HTIMe
<NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE PULSe). Trvanie



dolnej úrovne (TimeL) nemá na prevádzku impulznom dynamickom režime žiadny vplyv.
Aby bolo možné získať impulz, zaťaženie musí prijať spúšťací signál. K spusteniu môže dôjsť prijatím
signálu z externej spúšťacej jednotky prostredníctvom vstupu TRIG na zadnej strane zariadenia, stlačením
tlačidiel ”Shift” + ”0Trigger”, príkazom *TRG alebo prostredníctvom príkazu subsystému TRIG. Spúšťací
signál bude braný do úvahy len ak sa záťaž nachádza v dynamickom režime na dolnej úrovni. Každým
spúšťacím signálom sa generuje len jeden impulz. Počas doby trvania vzostupnej hrany, hornej úrovne a
zostupnej hrany budú všetky ďalšie spúšťacie signály ignorované.
Napríklad: za predpokladu, že rozsah CCH je aktívny a vstup je vypnutý, parametre dynamickej funkcie
by mali byť nastavené nasledovne:
Stlačením tlačidla “Tran” aktivujte prevádzku v dynamickom režime;
V menu pre obsluhu dynamickej funkcie nastavte nižšie uvedené parametre:
Stav: On
Režim: Puls
LevelL : 5 000 A
LevelH : 10 000 A
TimeL : 0,50 ms
TimeH : 0,50 ms
TimeR : 0,25 ms
TimeF : 0,5 ms
Následne stlačením tlačidla ”Cancel” menu pre obsluhu dynamickej funkcie opusťte, tlačidlom ”On/Off”
zapnite vstup.
Príkazy diaľkového ovládania:
Príkaz SCPI - Opis
TRIG:SOUR EXT - Výber externého spúšťacieho vstupu
TRAN ON - Aktivuje prevádzku v dynamickom režime
CURR:LLEV 5 - Nastaví dolnú úroveň prúdu v dynamickom režime na hodnotu 5 A
CURR:HLEV 10 - Nastaví hornú úroveň prúdu v dynamickom režime na hodnotu 10 A
TRAN:HTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania hornej úrovne v dynamickom režime na 500 us
TRAN:RTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania vzostupnej hrany v dynamickom režime na 500 us
TRAN:FTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania zostupnej hrany v prechodnom režime na 500 us
TRAN:MODE PULS - Zapne impulzný režim spúšťania
INPUT ON - Zapne vstup
Spúšťanie pomocou externého spúšťacieho signálu. Obrázok 3-7 znázorňuje priebeh zaťažovacieho prúdu
pred a po spustení: elektronická záťaž začne po aktivácii vstupu pracovať na dolnej úrovni (5A). Zaťažovací
prúd po každom spúšťacom signáli dosiahne po uplynutí doby trvania vzostupnej hrany (500 us) hornú
úroveň (10 A) a udržuje sa na tejto úrovni po dobu 500 us. Následne, po uplynutí doby trvania zostupnej
hrany (500 us) hodnota zaťažovacieho prúdu klesá späť na dolnú úroveň (5 A).



3.4.3. Ručne prepínaný dynamický režim
V ručne prepínanom dynamickom režime je funkcia spúšte nevyhnutná. Ak nebol vykrytý žiaden spúšťací
signál, záťaž zostáva na dolnej úrovni. Po prijatí spúšťacieho signálu sa vykoná operácia prepnutia a
horná úroveň prechodného režimu sa dosiahne po uplynutí doby trvania vzostupnej alebo zostupnej hrany.
Relevantné (súvisiace) parametre, napríklad dolná úroveň (LevelL), horná úroveň (LevelH), trvanie vzo-
stupnej hrany (TimeR), trvanie zostupnej hrany (TimeF) a ručne prepínaný dynamický režim, je možné
nastaviť v menu pre obsluhu dynamickej funkcie alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania
(CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel
<NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRANs-
ient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE PULSe). Doba trvania dolnej úrovne (TimeL) a doba trvania
hornej úrovne (TimeH) nie sú v prípade ručne prepínaného dynamického režimu dostupné.
Spúšťacím signálom môže byť signál prijatý z externej spúšťacej jednotky prostredníctvom vstupu TRIG
na čelnom paneli zariadenia, signál vygenerovaný stlačením tlačidiel ”Shift” + ”0Trigger”, príkazom *TRG
alebo prostredníctvom príkazu subsystému TRIG .
Napríklad: za predpokladu, že rozsah CCH je aktívny a vstup je vypnutý, parametre dynamickej funkcie
by mali byť nastavené nasledovne:
Stlačením tlačidla “Tran” aktivujte prevádzku v dynamickom režime;
V menu pre obsluhu dynamickej funkcie nastavte nižšie uvedené parametre:
Stav: On
Režim: Togg
LevelL : 5 000 A
LevelH : 10 000 A
TimeL : 0,50 ms
TimeH : 0,50 ms
TimeR : 0,50 ms
TimeF : 0,50 ms
Následne stlačením tlačidla ”Cancel” menu pre obsluhu dynamickej funkcie opusťte, tlačidlom ”On/Off”
zapnite vstup.



Príkazy diaľkového ovládania:
Príkaz SCPI - Opis
TRIG:SOUR EXT - Výber externého spúšťacieho vstupu
TRAN ON - Aktivuje prevádzku v dynamickom režime
CURR:LLEV 5 - Nastaví dolnú úroveň prúdu v dynamickom režime na hodnotu 5A
CURR:HLEV 10 - Nastaví hornú úroveň prúdu v dynamickom režime na hodnotu 10A
TRAN:LTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania dolnej úrovne v dynamickom režime na 500 us
TRAN:HTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania hornej úrovne v dynamickom režime na 500 us
TRAN:RTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania vzostupnej hrany v dynamickom režime na 500 us
TRAN:FTIM 0.000500 - Nastaví dobu trvania zostupnej hrany v dynamickom režime na 500 us
TRAN:MODE TOGG - Zapne prepínaný režim
INPUT ON - Zapne vstup
Spúšťanie umožňuje externý spúšťací signál. Obrázok 3-8 znázorňuje priebeh zaťažovacieho prúdu pred
a po prijatí spúšťacieho signálu: elektronická záťaž začne po aktivácii vstupu pracovať na dolnej úrovni
(5A). Po prvom spúšťacom signáli zaťažovací prúd rastie a po uplynutí doby trvania vzostupnej hrany (500
us) dosahuje a zostáva na hornej úrovni (10 A). Po prijatí druhého spúšťacieho signálu zaťažovací prúd
klesá a po uplynutí doby trvania zostupnej hrany (500 us) dosahuje a zostáva na dolnej úrovni (5 A). Každý
spúšťací signál vyvoláva jedno prepnutie.

3.5. Sekvenčný režim (podľa zoznamu)
Elektronická záťaž ponúka okrem prevádzky s využitím dynamickej funkcie aj oveľa elastickejší prevádz-
kový režim s využitím zoznamu, vďaka ktorému môže záťaž pracovať podľa zadanej sekvencie, prípadne
môže byť synchronizovaná externým signálom.

Pri prevádzke podľa zoznamu je možné naprogramovať sériu krokov, prevádzkový režim, hodnotu
záťaže a dobu trvania každého kroku. Sekvenčný prevádzkový režim je k dispozícii v režime CC, CV a
CR. Minimálna doba trvania jednotlivých krokov je 10 ms (ak je dobra trvania nastavená na hodnotu
0, znamená to, že daný krok je neplatný), maximálna doba trvania kroku je 99 999 s. Prevádzka podľa



zoznamu umožňuje cyklické vykonávanie zoznamu s možnosťou nastavenia počtu cyklov. Jednotlivé
zoznamy je možné navzájom reťazovo spájať tak, aby sa po zrealizovaní jedného zoznamu automaticky
aktivoval nasledujúci zoznam, čo dodatočne rozširuje možnosti testovania s využitím zoznamu v prípade
komplikovanejších testovacích úloh. Každý zoznam môže obsahovať maximálne 50 krokov, a v zariadení
môže byť uložených 8 zoznamov.
Parametre súvisiace s prevádzkou podľa zoznamu je možné editovať a nastaviť v menu prevádzky podľa
zoznamu alebo pomocou príkazu diaľkového ovládania. Elektronická záťaž poskytuje pohodlnú funkciu
úpravy zoznamu. Keď užívateľ zadáva alebo edituje určitý krok sekvencie, jednoduchým spôsobom môže
skontrolovať predchádzajúce alebo nasledujúce kroky, prípadne ich môže následne tiež editovať, pridávať
alebo odstraňovať jednotlivé kroky, čo značne uľahčuje prácu v režime zoznamu.

Nastavená hodnota každého kroku sa po opustení menu editovania kroku automaticky uloží, a
ostatné parametre zoznamu sa uložia ihneď po ich zmene.
Prevádzku podľa zoznamu je možné implementovať aj prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania.

Pred aktiváciou prevádzky podľa zoznamu sa uistite, či bola prevádzka v dynamickom režime de-
aktivovaná. Ak je pri prevádzke podľa zoznamu prevádzkový režim nasledujúceho kroku iný ako
prevádzkový režim aktuálneho kroku, elektronická záťaž po ukončení aktuálneho kroku automaticky
aplikuje oneskorenie 5 ms, aby sa zabránilo možnému prúdovému rázu. Vstup záťaže bude po dobu tohto
oneskorenia (5 ms) vypnutý.

Obrázok 3-9 znázorňuje pracovný diagram režimu prevádzky podľa zoznamu v prípade 5 krokov.
Podrobnejšie informácie o programovaní zoznamu pomocou čelného panelu sú k dispozícii v kapitole 4.

Poznámka:
Pri prevádzke podľa zoznamu treba zohľadniť hodnotu Von a limitnú hodnotu prúdu, nakoľko môžu viesť
k odpojeniu vstupu a prerušeniu prevádzky podľa zoznamu.



3.6. Vybíjanie batérie
Elektronická záťaž prispôsobuje intenzitu vybíjacieho prúdu v závislosti od kapacity testovanej batérie.
Vybíjací prúd, koncové napätie a koncový prúd je môže definovať. Po zapnutí vstupu sa spustí vybíjanie
s konštantným prúdom, ktoré sa po znížení napätia batérie na úroveň koncového napätia automaticky
prepne do režimu vybíjania pri konštantnom napätí. Vybíjanie batérie sa automaticky ukončí ak intenzita
vybíjacieho prúdu klesne pod nastavenú hodnotu koncového prúdu.
Celý postup je znázornený na obrázku 3-10. Zariadenie môže počas vybíjania v reálnom čase zobrazovať
napätie batérie, vybíjací prúd, vybíjací čas a vybitú kapacitu. Maximálna doba vybíjania batérie je 99
hodín, 99 minút a 99 sekúnd.

1 - Napätie batérie
2 - Vybíjanie pri konštantnom napätí
3 - Vybíjací prúd
4 - Vybíjanie konštantným prúdom
5 - Koncový prúd

3.7. Simulácia skratu
Elektronická záťaž môže simulovať skrat s cieľom otestovať účinnosť ochrany testovaného zariadenia.
Simuláciu skratu je možné zapnúť a vypnúť z hlavného menu alebo prostredníctvom príkazu diaľkového
ovládania (INPut:SHORt ON/OFF). Po zapnutí simulácie skratu závisí príslušná skratová hodnota od



aktuálneho prevádzkového režimu záťaže. Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole ”Hlavné špecifikácie”.

Po aktivácii simulácie skratu sa iné hodnoty nezmenia.
Poznámka:

V režime simulácie skratu treba zohľadniť hodnotu Von a limitnú hodnotu prúdu, nakoľko môže dôjsť k
vypnutiu vstupu a k prerušeniu simulácie skratu.

3.8. Spúšťaná prevádzka
Spúšťaná prevádzka sa používa hlavne na synchronizáciu záťaže s inými testovacími zariadeniami alebo
prístrojmi. Táto séria elektronických záťaží poskytuje rôzne režimy spúšťania, ktoré je možné uplatniť v
nasledujúcich prípadoch:
- Spustenie nastavenej úrovne
Mení všetky čakajúce nastavené úrovne na okamžité úrovne. V režime, ktorý je v danej chvíli aktívny, sa
na vstupe, ihneď po jeho zapnutí, objavia nové úrovne. Zadané úrovne nebudú mať žiadny vplyv na vstup
v prípade režimov, ktoré nie sú v danej chvíli aktívne, a to až kým nedôjde k aktivácii príslušného režimu.
- Spustenie dynamického impulzu
Ak je impulzný dynamický režim aktívny, generuje dynamický impulz podľa zadaných parametrov.
- Spustenie dynamického prepnutia
Ak je režim ručne prepínaný dynamický režim aktívny, prepína záťaž medzi dolnou a hornou úrovňou
podľa nastavených parametrov.
- Spustenie testu podľa zoznamu
Ak je sekvenčný režim aktívny, aktivuje test podľa aktuálneho zoznamu.
V prípade diaľkového ovládania sú na výber tri rôzne druhy spúšťania: príkazy *TRG a TRIGger. Na spúš-
ťanie je možné použiť vstup externého spúšťacieho signálu alebo tlačidlá ”Shift” + ”0Trigger” na čelnom
paneli záťaže (môžu generovať spúšťací signál pre elektronické zaťaženie).
Zariadenie poskytuje tri režimy spúšťania: BUS, EXTernal, a HOLD.
- Režim BUS: zdrojom spúšťania je príkaz *TRG.
- Režim EXTernal: k spúšťaniu dochádza prostredníctvom vstupu pre signál z externej spúšťacej jednotky
alebo prostredníctvom tlačidiel ”Shift” + ”0Trigger” na čelnom paneli zariadenia. Spúšťacím signálom pri-
jímaným prostredníctvom vstupu externého spúšťania je signál TTL, jeho zostupná hrana (signál) (môže
generovať signál umožňujúci spustenie záťaže).
- Režim HOLD: ako zdroj spúšťania sa používa príkaz TRIGger:IMMediate. Počas tej doby budú všetky iné
druhy spúšťania (vrátane príkazu *TRG) neplatné.

Poznámka:
Príkaz TRIGger:IMMediate je možné použiť vo všetkých troch režimoch spúšťania. Spúšťacie režimy je mo
žné vybrať len prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (TRIGger:SOURce BUS; TRIGger:SOURce
EXTernal; TRIGger:SOURce HOLD).



3.9. Riadenie vstupu
3.9.1. Zapnutie / vypnutie záťaže
Vstup je možné zapnúť / vypnúť pomocou tlačidla ”On/Off” alebo pomocou príkazu diaľkového ovládania
(INPUT ON/OFF). Keď je vstup v stave Off, stlačením tlačidla ”On/Off” sa vstup záťaže zapne a aktivuje sa
indikátor ”On/Off”; keď je vstup v stave On, stlačením tlačidla ”On/Off” sa vstup záťaže vypne a indikátor
”On/Off” sa vypne. Zapnutie/vypnutie vstupu nemá žiadny vplyv na zadané nastavenia.
Pri lokálnom ovládaní, keď je vstup zapnutý, záťaž nie je možné priamo prepínať medzi jednotlivými
základnými režimami, dynamickým režimom, sekvenčným režimom, režimom vybíjania batérie atď. Záťaž
je možné prepnúť z jedného prevádzkového režimu do druhého len ak je vstup odpojený.

Pri diaľkovom ovládaní sa za účelom zapnutia záťaže odporúča odoslať na koniec príkaz ”INPUT
ON/OFF”.

3.9.2. Hodnota Von / Hodnota Voff / Blokáda Von
Ak je rýchlosť stúpania alebo rýchlosť klesania testovaného napájacieho zdroja nízka, záťaž môže testovaný
napájací zdroj chrániť. Zariadenie je vybavené funkciou bodu Von a bodu Voff. Ak napätie testovaného
napájacieho zdroja prekročí hodnotu Von, záťaž zaháji test Von. Akonáhle napätie testovaného napája-
cieho zdroja prekročí hodnotu Voff, začne klesať až kým opäť neklesne na hodnotu nižšiu ako Voff. V tomto
okamihu zariadenie prejde do režimu Voff a vstup sa odpojí.
Ak bude externé vstupné napätie nižšie ako hodnota Von, záťaž sa neaktivuje ani po zapnutí vstupu. Záťaž
zostáva aktívna, kým vonkajšie vstupné napätie nedosiahne alebo neprekročí hodnotu Von.
Funkcia blokády Von slúži na zablokovanie aktívneho stavu záťaže. Ak je funkcia blokáda Von aktivovaná,
akonáhle vstupné napätie dosiahne hodnotu Von, vstup sa zapne a zostane v zapnutom stave bez ohľadu
na zmeny vonkajšieho vstupného napätia, aj keď vstupné napätie klesne na hodnoty nižšie ako Von. Viď
obrázok 3-11. Ak je funkcia zámka Von vypnutá, akonáhle vstupné napätie dosiahne hodnotu Von, vstup sa
automaticky zapne a následne ak vstupné napätie klesne na hodnoty nižšie ako Von, vstup sa automaticky
vypne. Viď obrázok 3-12. Automatické zapínanie / vypínanie vstupu je možné dosiahnuť nastavením bodu
Von a blokády Von, čo značne zjednodušuje prácu so zariadením.
Hodnotu napätia Von možno nastaviť v hlavnom menu alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovláda-
nia (INPut: VOLTage: ON <NRf +>).
Hodnotu napätia Voff možno nastaviť v hlavnom menu alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovláda-
nia (INPut: VOLTage: OFF <NRf +>).
Blokádu Von možno nastaviť v hlavnom menu alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (IN-
Put:VOLTage:ON:LATCh ON/OFF).





Poznámka:
Ak záťaž nepracuje normálne, skontrolujte nastavenie bodov Von a Voff.

3.9.3. Obmedzene prúdu v režime CV
Funkcia obmedzenia prúdu v režime CV umožňuje obmedziť maximálny vstupný prúd v režime CV. Ak
bude napätie stále väčšie ako nastavená úroveň aj napriek tomu, že došlo k dosiahnutiu limitnej hodnoty
prúdu, záťaž sa prepne do režimu CC. Viď obrázok 3-13. Na rozdiel od softvérového prúdového limitu sa
vstup pri dosiahnutí limitnej hodnoty prúdu v režime CV nevypne.

Obmedzenie prúdu v režime CV môžete nastaviť v hlavnom menu alebo prostredníctvom príkazu
diaľkového ovládania (CV: CURRent: LIMIT <NRf +>).

1 - Vstupné napätie
2 - Prúdové obmedzenie
3 - Nastavené napätie
4 - Zaťažovací prúd

3.9.4. Rýchlosť nárastu prúdu
Rýchlosť nárastu prúdu slúži na nastavenie rýchlosti narastania prúdu v režime CC. Tento parameter je
možné nastaviť v hlavnom menu alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (CURRent:RISE:RA
TE <NRf+>).
Ak je aktuálna rýchlosť nárastu 0,1 A/us a nastavená úroveň prúdu je 20 A, rýchlosť nárastu prúdu pri
zapnutí vstupu bude taká, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:



Poznámka:
Rýchlosť nárastu prúdu je dôležitá len v režime CCH a CCL a nastavená úroveň je 10 krát vyššia ako
maximálna rýchlosť rastu prúdu v režime CCL.

3.9.5. Rýchlosť klesania prúdu
Rýchlosť klesania prúdu slúži na nastavenie rýchlosti klesania prúdu v režime CC. Tento parameter je mo
žné nastaviť v hlavnom menu alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (CURRent:FALL:RATE
<NRf+>).
Ak je aktuálna rýchlosť klesania 0,1 A/us a nastavená úroveň prúdu je 20 A, rýchlosť klesania prúdu po
vypnutí vstupu bude taká, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Poznámka:
Rýchlosť klesania prúdu je dôležitá len v režime CCH a CCL a nastavená úroveň je 10 krát vyššia ako
skutočná rýchlosť klesania prúdu v režime CCL.



3.10. Funkcia merania
Elektronická záťaž je vybavená meracím systémom s vysokým rozlíšením. Intenzitu vstupného prúdu a
úroveň vstupného napätia je možné merať v reálnom čase. Úroveň vstupného výkonu a odporu je možné
vypočítať na základe úrovne vstupného napätia a vstupného prúdu. Každú nameranú hodnotu je možné
prečítať na LCD displeji alebo prostredníctvom príkazu diaľkového ovládania (MEASure).

3.11. Ukladanie a načítanie
Elektronická záťaž je vybavená pamäťou EEPROM, ktorá umožňuje ukladanie rôznych parametrov,
ako sú prevádzkové režimy, stav vstupu, prúd, napätie, odpor, nastavenie dynamickej funkcie, limitné
hodnoty atď. Táto séria elektronických záťaží umožňuje uložiť až 10 skupín parametrov. Všetky parametre
súvisiace s čítaním a zápisom sú uvedené v zozname 3-1.
10 skupín parametrov uložených v pamäti v pozícii 0 ~ 9 je možné uložiť a následne načítať stlačením
tlačidiel ”1Store” a ”2Recall” alebo pomocou príkazu (* SAV <NRl> a * RCL <NRl>).

Parametre uložené v pamäti na pozícii 0 budú pri každom zapnutí záťaže automaticky načítané.
Zoznam 3-1
Funkcia /// Činnosť
Input /// Stav vstupu
Mode /// Prevádzkový režim
CCL Current level /// Okamžitá úroveň prúdu CCL
CCH Current level /// Okamžitá úroveň prúdu CCH
Current rise rate /// Rýchlosť nárastu prúdu
Current fall rate /// Rýchlosť klesania prúdu
Current Hlevel /// Horná úroveň prúdu v dynamickom režime
Current Llevel /// Dolná úroveň prúdu v dynamickom režime
Current protection level /// Limitná hodnota prúdovej ochrany
Current protection delay /// Oneskorenie prúdovej ochrany
Current protection State /// Zapnúť/vypnúť prúdovú ochranu
CVL Voltage level /// Okamžitá úroveň napätia CVL
CVH Voltage level /// Okamžitá úroveň napätia CVH
Voltage protection level /// Limitná hodnota napäťovej ochrany
Power protection level /// Obmedzenie výkonu
CV current limit /// Prúdové obmedzenie v režime CV
Voltage Hlevel /// Horná úroveň napätia v dynamickom režime
Voltage Llevel /// Nízka úroveň napätia v dynamickom režime
CRL Resistance level /// Okamžitá úroveň odporu CRL
CRM Resistance level /// Okamžitá úroveň odporu CRM



CRH Resistance level /// Okamžitá úroveň odporu CRH
Resistance Hlevel /// Horná úroveň odporu v dynamickom režime
Resistance Llevel /// Dolná úroveň odporu v dynamickom režime
CPV Power level /// Okamžitá úroveň výkonu CPV
CPC Power level /// Okamžitá úroveň výkonu CPC
Transient operation /// Test v dynamickom režime
Transient mode /// Dynamický režim
Transient Htime /// Doba trvania hornej úrovne v dynamickom režime
Transient Ltime /// Doba trvania dolnej úrovne v dynamickom režime
Transient Rtime /// Doba trvania vzostupnej hrany v dynamickom režime
Transient Ftime /// Doba trvania zostupnej hrany v dynamickom režime
Trigger Function /// Voľba funkcie spúšťania
Trigger source /// Zdroj spúšťania
Battery Mode /// Vybíjanie batérie
Battery mini voltage /// Koncové napätie vybíjania batérie
Battery discharge current /// Vybíjací prúd batérie
Voltage on Latch /// Blokáda Von
Voltage on /// Hodnota Von záťaže
Voltage off /// Hodnota Voff záťaže

3.12. Čítanie chýb programovania na diaľku
V prípade chyby programovania na diaľku sa aktivuje indikátor chyby. Nižšie sú uvedené chybové kódy:
- -1xx Chyby príkazov
- -2xx Chyby pri vykonávaní
- -3xx Chyby súvisiace so zariadením
- -4xx Chyby dopytov
Všetky chyby sa ukladajú do jednej fronty chýb. Chyby v tomto rade sa čítajú v takom poradí, v ktorom
sa vyskytli. Do jednej fronty chýb môže byť uložených až 20 chybových hlásení. Ak sa vyskytne viac ako
20 chýb, posledná chyba vo fronte chýb sa nahradí hlásením -350, ”Pretečenie frontu”. Zaťaženie nebude
ďalšie chybové hlásenia ukladať do fronty, až kým sa chyby vo fronte nevymažú alebo nezostanú prečítané.
Chybové hlásenie sa po jeho prečítaní z fronty chýb odstráni.

3.13. Stavová správa
Elektronická záťaž je vybavená stavovým registrom. Čítaním stavového registra je možné získať informácie
o rôznych stavových parametroch záťaže. Užívateľ môže skontrolovať, ktorá udalosť sa do registra zapísala



prostredníctvom nastavenia registra (bude to podrobne opísané v ”Príručke programovania elektronickej
záťaže prostredníctvom SCPI”.).

3.14. Funkcia ochrany
3.14.0.
Elektronická záťaž je vybavená nižšie uvedenými ochrannými funkciami:
- Prepäťová ochrana (OV)
- Nadprúdová ochrana (OC)
- Ochrana proti preťaženiu (OP)
- Ochrana proti prehriatiu (OT)
- Ochrana proti opačnému napätiu (RV)
Akonáhle sa niektorá z uvedených ochranných funkcií aktivuje, nastaví sa príslušný stavový bit; vstup sa
odpojí a zaznie zvukový signál, rozsvieti sa indikátor ”Zrušiť”, na displeji sa zobrazí symbol PT signalizujúci
stav ochrany, a zobrazia sa zistené podmienky; záťaž prejde do zablokovaného stavu a nebude reagovať
na žiadne príkazy s výnimkou niektorých špecifických operácií. Napríklad: ak boli zistené podmienky
prehriatia, vstup sa odpojí, zaznie zvukový signál a v pravom dolnom rohu displeja sa zobrazí symbol OT.
Záťaž nebude odpovedať na žiadne iné operácie.

3.14.1. Odblokovanie zablokovaného stavu ochrany
Ak sa záťaž prepne do zablokovaného stavu, nebude reagovať na žiadne iné príkazy. Záťaž sa vráti späť
do režimu normálnej prevádzky až po odstránení blokády ochrany dlhým stlačením tlačidla ”Zrušiť” alebo
pomocou diaľkového príkazu (INPut: PROTection: CLEar). Samozrejme, príčina zablokovaného stavu sa
musí odstrániť, v opačnom prípade sa stav zablokovania znovu po jeho odblokovaní aktivuje.
Okrem toho ak je aktívna softvérová nadprúdová ochrana a čas prekročenia hodnoty prúdu neprekročí
stanovenú dobu ochrany, indikátor ”Zrušiť” sa rozsvieti, ale vstup sa neodpojí. V tejto situácii môžete
vymazať čas prekročenia aktuálnej hodnoty dlhým stlačením tlačidla ”Zrušiť” alebo pomocou diaľkového
príkazu (INPut: PROTection: CLEar).

3.14.2. Prekročenie napätia
V prípade, že vstupné napätie prekročí nastavenú hodnotu, aktivuje sa prepäťová ochrana, vstup sa odpojí
a na displeji sa zobrazí hlásenie OVP. Zároveň sa nastavia bity OV a KF stavového registra. Tieto bity
zostanú takto nastavené až kým sa nevymažú a vstupné napätie sa nezníži pod limitnú hodnotu.

3.14.3. Prekročenie prúdu
Elektronická záťaž umožňuje užívateľovi definovať limitnú hodnotu nadprúdovej ochrany. Ak dôjde k
prekročeniu nastavenej limitnej hodnoty, začne sa počítať čas prekročenia prúdu a zobrazí sa indikátor
”Zrušiť”, ale vstup sa neodpojí. Po uplynutí nastaveného času sa aktivuje aktuálna nadprúdová ochrana,



vstup sa odpojí a na displeji sa zobrazí symbol OCP a nastavia sa bity OC a PS stavového registra. Tieto
bity zostanú takto nastavené až kým sa nevymažú a kým intenzita prúdu neklesne na hodnoty nižšie ako
limitná hodnota. Limitná hodnota nadprúdovej ochrany sa dá nastaviť iba pomocou tlačidiel vstupu na
čelnom paneli a pomocou diaľkového príkazu. Aktivuje sa / deaktivuje príkazom (CURRent: PROTection:
STATe ON / OFF). Limitná hodnota nadprúdovej ochrany sa nastavuje príkazom (CURRent: PROTection
<NRf +>). Zadaný čas oneskorenia na odpojenie vstupu sa dá nastaviť príkazom (CURRent: PROTection:
DELay <NRf +>).

3.14.4. Preťaženie
Elektronická záťaž je vybavená softvérovou funkciou ochrany proti preťaženiu.

V prípade, že vstupný výkon prekročí maximálny menovitý výkon, záťaž aktuálny výkon prepočíta.
Ochrana proti preťaženiu sa aktivuje akonáhle čas trvania preťaženia presiahne špecifikovanú limitnú
hodnotu.

Po aktivácii ochrany proti preťaženiu sa vstup odpojí, na displeji sa zobrazí symbol OPP, a zároveň
sa nastavia bity OP a PS stavového registra. ktoré zostanú takto nastavené, až kým sa nevynulujú a
neodstráni sa príčina preťaženia.

3.14.5. Prehriatie
Ak vnútorná teplota záťaže prekročí bezpečnú hodnotu, aktivuje sa ochrana proti prehriatiu, vstup sa
odpojí, na displeji sa zobrazí hlásenie OTP a nastavia sa bity OT a PS stavového registra, ktoré zostanú
takto nastavené až kým sa nevynulujú a kým sa neodstráni príčina prehriatia. Pred odblokovaním ochrany
budete musieť počkať, kým sa zaťaženie neochladí na normálnu teplotu. Ventilátory, ktorými je zariadenie
vybavené, pomôžu zariadenie schladiť tak rýchlo, ako je to len možné.

3.14.6. Opačné napätie
Po privedení na vstup opačného napätia sa aktivuje ochrana proti opačnému napätiu, vstup sa odpojí a na
displeji sa zobrazí indikátor ”Zrušiť”. Zároveň sa nastavia bity RV a VF stavového registra a zostanú takto
nastavené až kým sa nevynulujú a kým sa neodstráni opačné napätie.

3.15. Pomocné funkcie
3.15.1. Výber funkcie spúšťania
Spúšťacia funkcia (Trigger) v ponuke nastavenia spúšťania sa používa na výber typu spúšťania. Mož-
nosť ”Tran” sa používa na spúšťanie dynamického režimu, možnosť ”List” umožňuje spúšťať prevádzku v
sekvenčnom režime (podľa zoznamu).



3.15.2. Funkcia otočného regulátora
Voľba Ovládač (Knob) v konfiguračnom menu umožňuje zapnúť / vypnúť funkciu otočného regulátora. Ak
chcete činnosť ovládača zapnúť, vyberte možnosť ”On”, ak chcete jeho činnosť vypnúť, vyberte ”Off”.

3.15.3. Zvuky tlačidiel
Možnosť Zvuky tlačidiel (Key Sound) v konfiguračnom menu umožňuje zapnúť/vypnúť zvuky tlačidiel. Ak
chcete zvuky tlačidiel zapnúť, vyberte možnosť ”On”, prípadne ak chcete zvuky vypnúť, vyberte možnosť
”Off”.

4. Inštalácia

4.1. Predbežná kontrola
Zariadenie po jeho obdržaní skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Pôvodný obal
uschovajte pre prípadné vrátenie zariadenia späť výrobcovi niekedy v budúcnosti.

Skontrolujte, či nie sú poškodené tlačidlá alebo ovládacie prvky, či sa na kryte zariadenia a na po-
vrchu čelného panelu nenachádzajú preliačiny, jamky alebo ryhy, a či displej nie je poškriabaný alebo
prasknutý.

4.2. Okolie / miesto inštalácie
Zariadenie môže pracovať pri plnom výkone v rozmedzí teplôt od 0°C do 40°C, a so zníženým výkonom v
rozsahu teplôt od 40°C do 55°C. Po prekročení teploty sa aktivuje tepelná ochrana.

Záťaž by mala byť umiestnená na mieste s dobrým vetraním a mimo dosahu elektromagnetického
rušenia. Záťaž neumiestňujte v horľavom prostredí.

Záťaž by mala byť inštalovaná na mieste s dostatočným priestorom po bokoch a zozadu zariadenia,
aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie. Ventilátory ochladzujú záťaž tým, že nasávajú vzduch cez bočné
steny krytu vyčerpávajú ho z krytu von cez zadnú časť krytu. Pri inštalácii v skrinke odstráňte gumové
ochranné prvky.

4.3. Zapnutie napájania / Samočinný test
Automatický test pri zapnutí napájania umožňuje skontrolovať základné parametre záťaže a overiť, či
funguje správne.



Najskôr skontrolujte napájacie napätie a uistite sa, že hodnota napájacieho napätia zvoleného pre-
pínačom 110V/220V v spodnej časti zariadenia je rovnaká ako napájacie napätie siete v danom mieste.

Následne zapojte napájací kábel a zapnite záťaž. Po približne 20 minútach ohrevu zariadenia mô-
žete vykonať nasledujúce testy:
Výstup napájacieho zdroja pripojte na vstup záťaže so správnou polaritou a vykonajte operácie CCH 5A
a CVH 5V. Ak zaťaženie funguje normálne, bude odoberať prúd s intenzitou 5 A alebo nastaví vstupné
napätie na hodnotu 5 V, v rámci povolenej tolerancie.

4.4. Zapojenia zozadu zariadenia
Zadná časť zariadenia je znázornená na obrázku 4-1. Je na ňom znázornená predovšetkým vstupná časť
AC napájania, vstupná zdierka externej spúšťacej jednotky, zásuvka diaľkového merania a rozhranie diaľ-
kovej komunikácie. V module napájania striedavým prúdom sa nachádza sieťová prípojka, držiak poistky
a vypínač napájania, zatiaľ čo rozhranie diaľkovej komunikácie obsahuje slot rozhrania RS232.

Vstupná svorka AC
Napájací kábel musí spĺňať miestne normy.
Špecifikácie poistky sú nasledovné: 110 V: 250 V 500 mA; 220 V: 250 V 300 mA;.
Prepínač napájacieho napätia umožňuje nastaviť napájacie napätie na 110 V alebo 220 V. Zvolená hodnota
sa musí zhodovať so sieťovým napätím vo vašom mieste.
Rozhranie RS232:
Záťaž je vybavená rozhraním RS-232, to znamená štandardnou zásuvkou DB9. Kontakty sú priradené
podľa nižšie uvedeného opisu:



Kontakt /// Vstup/Výstup /// Opis
1 /// - /// Nepoužité
2 /// Vstup /// RXD: Príjem dát
3 /// Výstup /// TXD: Odosielanie dát
4 /// - /// Nepoužité
5 /// Spoločné /// GND: Uzemnenie
6 /// - /// Nepoužité
7 /// - /// Nepoužité
8 /// - /// Nepoužité
9 /// - /// Nepoužité
Parametre rozhrania je možné nastaviť v menu, na programovanie a komunikáciu so záťažou sa používa
jazyk SCPI.
Zapojenia spúšte:
Vstupná zásuvka externej spúšťacej jednotky na zadnej strane prístroja v podobe BNC konektora, kto-
rého stredná časť je vstup+ a vonkajšia časť je vstup-. Prijíma spúšťacie signály so zostupnou hranou
kompatibilné so štandardom 5V TTL.
Diaľkové merania:
Zásuvka pre diaľkové merania je konektor BNC, v ktorom je stredná časť SENSE+ a vonkajšia časť je SEN-
SE-. Pre lepšiu presnosť je vybavený kompenzáciou poklesu napätia spôsobeného napájaním a odporom
vstupného vodiča. Záťaž dokáže automaticky detegovať napäťové vstupy, takže pri používaní diaľkového
merania nie je potrebné meniť nastavenia parametrov alebo hardvérové vedenie.

4.5. Zapojenia čelného panelu
Zásuvky na prednom paneli sú vstupnými zásuvkami (INPUT+, INPUT-). Viď obrázok 4-2.



Pripojenie vstupu:
Vstupný signál sa pripája pomocou dvoch svoriek (INPUT+, INPUT-) umiestnených na čelnom paneli. Ma-
ximálny priemer vodiča je 4 mm. S cieľom zlepšiť presnosť merania a minimalizovať počet chýb merania,
pri vykonávaní testov silnoprúdových signálov sa odporúča použiť hrubšie drôty.

4.6. Kabeláž
Zapojenie zásuvky ”Sense”
Ak je potrebná väčšia presnosť testu napätia, použite vstup Sense a záťaž sa automaticky prepne do stavu
Sense. Príslušný spôsob zapojenia je znázornené na obr. 4-3.



Paralelné zapojenie
Obrázok 4-4 znázorňuje, akým spôsobom je možné paralelne prepojiť dve alebo aj viac záťaží v prípade, ak
je potrebný vysoký výkon alebo veľký prúd.

5. Lokálne ovládanie zariadenia

5.0.
Lokálne ovládanie záťaže bolo už stručne opísané v kapitole 3 zameranej na funkcie a vlastnosti zariadenia.
V tejto kapitole bude opísané podrobnejšie, spolu s konkrétnymi príkladmi.

5.1. Lokálne ovládanie
Ak potrebujete záťaž obsluhovať pomocou čelného panelu, zariadenie musí pracovať v režime lokálneho
ovládania. Po zapnutí napájania sa zariadenie automaticky prepne do režimu lokálneho ovládania a
automaticky sa načítajú parametre uložené v pamäti EEPROM na pozícii 0.
V režime diaľkového ovládania sú všetky činnosti vykonávané pomocou tlačidiel a ovládacích prvkov čel-
ného panelu neplatné (s výnimkou tlačidla ”Lock/Local”). Keď záťaž príjme prostredníctvom rozhrania
RS232 príkaz diaľkového ovládania (SYST:REM), prepne sa do režimu diaľkového ovládania a zobrazí
sa indikátor Rmt. V režime diaľkového ovládania sú všetky činnosti elektronickej záťaže ovládané vý-
lučne diaľkovo. Elektronická záťaž sa vráti späť do režimu lokálneho ovládania akonáhle obdrží príkaz
návratu (napr. SYST:LOC). Do režimu lokálneho ovládania sa môžete tiež vrátiť dlhým stlačením tlačidla
”Lock/Local”.



5.2. Hlavné činnosti vykonávané pomocou čelného panelu
- Pripojenie napájacieho zdroja
- Zapnutie/vypnutie vstupu
- Režim CC
- Režim CV
- Režim CR
- Režim CP
- Režim skratu
- Nepretržitý dynamický režim
- Impulzný dynamický režim
- Ručne prepínaný dynamický režim
- Sekvenčný režim (režim zoznamu)
- Vybíjanie batérie
- Uloženie a načítanie parametrov
- Vymazanie nastavení ochrany
- Chybové hlásenia
- Spúšťaná prevádzka
- Hlavné menu

5.3. Pripojenie napájacieho zdroja
Pripojte kladný pól napájacieho zdroja do zásuvky INPUT+ a záporný pól napájacieho zdroja do zásuvky
INPUT-. Pri opačnom zapojení vstupu sa aktivuje ochrana proti opačnému napätiu RV. V takej situácii
napájací zdroj pripojte ešte raz, ale správne.

Po správnom pripojení napájacieho zdroja k záťaži stlačte a podržte tlačidlo ”Zrušiť”, čím zrušíte
ochranu proti reverznému napätiu RV (podrobné informácie nájdete v kapitole ”Zrušenie nastavení
zabezpečenia”).

5.4. Zapnutie / vypnutie vstupu
Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite alebo vypnite vstup.

5.5. Základné testy
5.5.0.
Pracovné postupy v prípade základných testov sú uvedené nižšie:
1) Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu pre výber prevádzkového režimu a nastavenie parametrov.



2) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel ” ” a ” ”) zadajte nastavovanú hodnotu.
Pomocou tlačidla ”Zrušiť” môžete nastavenú hodnotu upraviť, prípadne môžete opustiť menu pre výber
prevádzkového režimu a nastavenie parametrov.
3) Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrdíte a opustíte menu pre výber prevádzkového režimu a nasta-
venie parametrov.
4) Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnete záťaž.

5.5.1. Režim CC
Režim konštantného prúdu (CC) ponúka horný rozsah jednosmerného prúdu (CCH) a dolný rozsah
jednosmerného prúdu (CCL).

Príklad 1: Záťaž prepnite do režimu CCH a nastavte intenzitu prúdu 5,12 A v režime CV. Zapnite
záťaž a skontrolujte hodnotu výkonu. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu. /// MENU 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”0 System Set”, stlačením tlačidla
”Enter” voľbu potvrďte a otvorte menu systémových nastavení. /// CC SET 0 Low
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”1 High” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// CC Set 1 High
4 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” menu opustíte a vrátite sa späť do základného režimu. /// CVH 05.000V
5 /// Stlačením tlačidla ”I-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. Pomocou tlačidiel vstupu alebo
otočného ovládača s tlačidlami ”t” alebo ”u” zadajte hodnotu (intenzitu prúdu) 5,12. /// SCCH 05.120A
6 /// Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a opusťte menu pre nastavenie parametrov. /// CCH
05.120A
7 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
INPUT Off ; Vypnutie záťaže
MODE CCH ; Nastavenie režimu
CURR 5.12 ; Nastavenie intenzity prúdu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže
Príklad 2: Nastavte intenzitu prúdu 5,8 A v režime CCH. Zapnite záťaž a použite jeden z dvoch spôsobov
nastavenia intenzity prúdu.
Spôsob 1:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”I-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. /// SCCH 05.120A
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača s tlačidlami “ ” a “ ” zadajte intenzitu prúdu, t.j.
5,8. /// SCCH 05.800A
3 /// Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a opusťte menu pre nastavenie parametrov. /// CCH



05.800A
4 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Spôsob 2:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Pomocou tlačidla “ ” presuňte kurzor na stotiny /// CCH 05.120A
2 /// Otočným ovládačom nastavte stotiny na 0. (Nastavená hodnota sa bude pri otáčaní ovládača meniť.
Nastavená hodnota sa aktivuje na vstupe ihneď po zapnutí záťaže.). /// CCH 05.100A
3. Pomocou tlačidla ” ” presuňte kurzor na desatiny. /// CCH 05. 100A
4. Otočením ovládača nastavte desatiny na 8. (Nastavená hodnota sa bude pri otáčaní ovládača meniť.
Nastavená hodnota sa aktivuje na vstupe ihneď po zapnutí záťaže.). /// CCH 05. 800A
5 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CCH ; Nastavenie režimu
CURR 5.8 ; Nastavenie intenzity prúdu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže

Poznámka:
V pravom dolnom rohu displeja sa zobrazia symboly CCH / CCL, v závislosti od toho, či je zaťaženie v
režime CCH alebo v režime CCL.

5.5.2. Režim CV
Príklad 1: Záťaž prepnite do režimu CCH a nastavte napätie 50 V v režime CVH. Zapnite záťaž a skontro-
lujte aktuálnu hodnotu výkonu. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”V-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. Pomocou tlačidiel vstupu alebo
otočného ovládača s tlačidlami “ ” a “ ” zadajte hodnotu napätia, t.j. 50. /// SCVH 50.000V
2 /// Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a opusťte menu pre nastavenie parametrov. /// CVH
50.000V
3 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CVH ; Nastavenie režimu
VOLT 50 ; Nastavenie napätia
INPUT ON ; Zapnutie záťaže
Príklad 2: Nastavte napätie 60V v režime CV. Zapnite záťaž a použite jeden z dvoch spôsobov nastavenia
napätia.
Spôsob 1:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”V-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. /// CVH 50.000V
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača s tlačidlami “ ” a “ ” zadajte hodnotu napätia, t.j.



60. /// CVH 60.000V
3 /// Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a opusťte menu pre nastavenie parametrov. /// CVH
60.000V
4 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Spôsob 2:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Pomocou tlačidla “ ” presuňte kurzor na desatiny /// CVH 50.00V
2 /// Otočným ovládačom nastavte desatiny na 6. (Nastavená hodnota sa bude pri otáčaní ovládača meniť.
Nastavená hodnota sa aktivuje na vstupe ihneď po zapnutí záťaže.). /// CVH 60.000V
3 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CVH ; Nastavenie režimu
VOLT 60 ; Nastavenie napätia
INPUT ON ; Zapnutie záťaže

Poznámka:
Ak je záťaž v režime CV, v pravom dolnom rohu displeja sa zobrazuje symbol CVH.

5.5.3. Režim CR
Režim konštantného odporu zahŕňa dolnú úroveň (VL CRL), strednú úroveň (VL CRM), hornú úroveň (VL
CRH) pre dolný rozsah napätia, a dolnú úroveň (VH CRL), strednú úroveň (VH CRM), hornú úroveň (VH
CRH) pre dolný rozsah napätia.

Príklad 1: Prepnite záťaž do režimu VHCRL a nastavte hodnotu odporu na 1,5 Ω. Zapnite záťaž a
skontrolujte aktuálnu hodnotu výkonu. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu /// MENU 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”0 System Set”, stlačením tlačidla
”Enter”, voľbu potvrďte a prejdite do menu systémových nastavení /// CC Set 1 High
3 /// Pomocou tlačidiel “↑” a “↓” vyberte voľbu ”Syst CR Set” /// CR Set 2 VH High
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte voľbu ”0 Low” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// CR Set 0 VH Low
5 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” vyjdite z menu a vráťte sa späť do základného režimu. /// CVH 60.000V
6. Stlačením tlačidla ”R-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. Pomocou tlačidiel vstupu alebo
otočného ovládača s tlačidlami “ ” a “ ” zadajte hodnotu odporu, t.j. 1,5. /// SVHCRL 1.5000R
7. Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a vyjdite z menu pre nastavenie parametrov. /// VHCRL
1.5000R
8. /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž ///



Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE VHCRL; Nastavenie režimu
RES 1.5 ; Nastavenie hodnoty odporu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže
Príklad 2: V režime VH CRL nastavte hodnotu odporu na 1,2 Ω. Zapnite záťaž. Na výber sú dva spôsoby
nastavenia hodnoty odporu.
Spôsob 1:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”R-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. /// SVHCRL 1.5000R
2. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača s tlačidlami “ ” a “ ” zadajte hodnotu odporu, t.j. 1,2.
/// SVHCRL 1.2000R
3 /// Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a opusťte menu pre nastavenie parametrov. /// VHCRL
1.2000R
4 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Spôsob 2:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Pomocou tlačidla “ ” presuňte kurzor na desatiny /// VHCRL 1.5000R
2 /// Otočným ovládačom nastavte desatiny na 2. (Nastavená hodnota sa bude pri otáčaní ovládača meniť.
Nastavená hodnota sa aktivuje na vstupe ihneď po zapnutí záťaže.). /// VHCRL 1.2000R
3 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž.
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE VH CRL; Nastavenie režimu
RES 1.2 ; Nastavenie hodnoty odporu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže

Poznámka:
Ak je záťaž v režime CRH, CRM alebo CRL, v pravom dolnom rohu displeja sa zobrazuje symbol CRH, CRM
alebo CRL, príslušne.

5.5.4. Režim CP
Režimy konštantného výkonu zahŕňa dva režimy: režim konštantného výkonu napäťového zdroja (CPV) a
režim konštantného výkonu prúdového zdroja (CPC).

Príklad 1: Záťaž prepnite do režimu CPV a v CRL nastavte výkon 100 W. Zapnite záťaž a skontro-
lujte aktuálnu hodnotu výkonu. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu /// MENU 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”0 System Set”, stlačením tlačidla
”Enter”, voľbu potvrďte a prejdite do menu systémových nastavení /// CC Set 0 Low



3 /// Pomocou tlačidiel “↑” a “↓” vyberte voľbu ”Syst CR Set” /// CP Set 1 CPC
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte voľbu ”0 CPV” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// CP Set 0 CPV
5 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” vyjdite z menu a vráťte sa späť do základného režimu. /// VHCRL 1.200R
6. Stlačením tlačidla ”P-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. Pomocou tlačidiel vstupu alebo
otočného ovládača s tlačidlami “ ” a “ ” zadajte hodnotu výkonu, t.j. 100. /// SCPV 100.00W
7. Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a vyjdite z menu pre nastavenie parametrov. /// CPV
100.00W
8. /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CPV ; Nastavenie režimu
POW 100 ; Nastavenie výkonu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže
Príklad 2: Nastavte výkon 200 W v režime CPV. Zapnite záťaž. Existujú dva spôsoby nastavenia hodnoty
výkonu.
Spôsob 1:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”P-set” otvorte menu pre nastavenie parametrov. /// SCPV 100.00W
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača s tlačidlami “ ” a “ ” zadajte hodnotu wýkonu, t.j.
200. /// SCPV 200.00W
3 /// Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a opusťte menu pre nastavenie parametrov. /// SCPV
200.00W
4 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Spôsob 2:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Pomocou tlačidla “ ” presuňte kurzor na stotiny /// CPV 100.00W
2 /// Otočným ovládačom nastavte stotiny na 2. (Nastavená hodnota sa bude pri otáčaní ovládača meniť.
Nastavená hodnota sa aktivuje na vstupe ihneď po zapnutí záťaže.). /// CPV 200.00W
3 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž.
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CPV ; Nastavenie režimu
POW 200 ; Nastavenie výkonu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže

Poznámka:
Ak je záťaž v režime CPV alebo CPC, v pravom dolnom rohu displeja sa zobrazuje symbol CPV alebo CPC,
príslušne.



5.6. Režim skratu
Postupujte podľa nižšie uvedeného prevádzkového postupu:
1) Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu.
2) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”0 System Set”, stlačením tlačidla
”Enter” voľbu potvrďte a prejdite do menu systémových nastavení
3) Pomocou tlačidla “↓” vyberte možnosť Short (režim skratu)
4) Pre výber režimu Short (skratu) vykonajte všetky vyššie uvedené kroky alebo stlačte tlačidlá ”Shift” +
”�Short”.
5) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”On” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu
potvrďte.
6) Stlačením tlačidla ”Cancel” sa vráťte späť do hlavného menu. Na displeji sa zobrazí symbol ”s” upozor-
ňujúci na to, že zariadenie pracuje v základnom testovacom režime.
7) Vyberte jeden základný testovací režim. Stlačte tlačidlo ”Enter” na potvrdenie a opustenie menu pre
výber režimu a nastavenie parametrov.
8) Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnete záťaž.
Príklad 1: Záťaž bola predtým v režime CVH ale teraz je vypnutá. Prepnite záťaž do režimu skratu CCH.
Zapnite zariadenie a nastavte ho do režimu skratu.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu /// MENU 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”0 System Set”, stlačením tlačidla
”Enter”, voľbu potvrďte a prejdite do menu systémových nastavení /// CC Set 0 Low
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte voľbu ”1 High” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// CC Set 1 High
4 /// Pomocou tlačidla “↓” zvoľte možnosť Short (režim skratu). /// SHORT 0Off
5 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte možnosť ”On” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// SHORT 1On
6 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” vyjdite z menu a vráťte sa späť do základného režimu. Na displeji sa
zobrazí symbol ”s” upozorňujúci na základný režim CVH /// CVH 0.000V
7. Stlačením tlačidla ”I-set” zvoľte režim CCH. Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu pre výber pre-
vádzkového režimu a nastavenie parametrov. /// CCH 44.000A
8. /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
INPUT:SHORT ON ; Aktivácia v záťaži režimu skratu
MODE CCH ; Nastavene režimu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže
Príklad 2: Postupujúc podľa pokynov v predchádzajúcom príklade opusťte režim skratu a vypnite záťaž.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu /// MENU 0 SYST



2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”0 System Set”, stlačením tlačidla
”Enter”, voľbu potvrďte a prejdite do menu systémových nastavení /// CC Set 0 Low
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte voľbu ”1 High” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// CC Set 1 High
4 /// Pomocou tlačidla “↓” zvoľte možnosť Short (režim skratu). /// SHORT 0On
5 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte možnosť ”Off” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// SHORT 1Off
6 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” vyjdite z menu a vráťte sa späť do základného režimu. Symbol ”s” v režime
CCH zmizne z displeja /// CVH 0.000V
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
INPUT:SHORT OFF ; Vypnutie režimu skratu v záťaži
INPUT OFF ; Vypnutie zariadenia

5.7. Dynamický režim
5.7.0.
Postupujte podľa nižšie uvedeného prevádzkového postupu:
1) Vyberte základný testovací režim. Stlačte tlačidlo ”Enter” na potvrdenie a opustenie menu pre nastave-
nie parametrov.
2) Stlačením tlačidla ”Tran” prejdite do dynamického režimu.
3) Pomocou tlačidiel “↑” a “↓” vyberte parameter.
4) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača s tlačidlami ” ” a ” ” nastavte hodnoty LevelL, Le-
velH, TimeL, TimeH, TimeR a TimeF. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte hodnotu
Mode a nastavte stav na On.
5) Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu dynamického režimu.
6) Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž.
7) V prípade prevádzky v impulznom alebo ručne prepínanom dynamickom režime sa vygeneruje jeden
spúšťací signál vždy pri stlačení tlačidiel ”Shift” + ”0Trigger” alebo ak úroveň signálu na vstupnej zásuvke
externej spúšťacej jednotky (TRIG IN) klesne na nízku úroveň.

5.7.1. Nepretržitý dynamický režim
V nepretržitom dynamickom režime sa záťaž pravidelne prepína medzi hornou a dolnou úrovňou.
Parametre súvisiace s týmto režimom: dolná úroveň (LevelL), horná úroveň (LevelH), trvanie dolnej
úrovne (TimeL), trvanie hornej úrovne (TimeH), trvanie vzostupnej hrany (TimeR), trvanie zostupnej
hrany (TimeF).

Príklad: Nastavte zariadenia tak, aby sa napätie záťaže pravidelne menilo medzi hodnotami 1 V a
5 V; nastavte trvanie vzostupnej hrany (TimeR) na 10 ms; nastavte trvanie hornej úrovne (TimeH) na 200



ms; nastavte trvanie zostupnej hrany (TimeF) na 20 ms; nastavte trvanie dolnej úrovne (TimeL) na 400
ms a vyberte nepretržitý dynamický režim. Postupujte nasledovne:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”V-set” zvoľte režim CVH, stlačením tlačidla ”Cancel” vyjdite z menu pre nastavenie
parametrov. /// CVH 04.000V
2 /// Stlačením tlačidla ”Tran” prejdite do dynamického režimu. /// STATE 0OFF
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte hodnotu parametra
”State” na ”1 On” a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// STATE 1ON
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”Mode” na hodnotu ”Cont” a
stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// MODE 0Cont
5 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”LevelL” na
hodnotu ”1” a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVELL 01.000V
6 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”LevelH” na
hodnotu ”5” a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVELH 05.000V
7 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeL” na
400 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMEL 400.00M
8 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeH” na
200 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMEH 200.00M
9 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeR” na
10 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMER 010.00ms
10 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeF”
na 20 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMER 020.00ms
11 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu dynamického režimu. ///
12 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CVH ; Nastavenie režimu
TRAN ON ; Aktivácia dynamického režimu
VOLT:LLEV 1 ; Nastavenie hodnoty dolnej úrovne
VOLT:HLEV 5 ; Nastavenie hodnoty hornej úrovne
TRAN:LTIME 0.400 ; Nastavenie trvania dolnej úrovne na 400 ms
TRAN:HTIME 0.200 ; Nastavenie trvania hornej úrovne na 200 ms
TRAN:RTIME 0.025 ; Nastavenie trvania vzostupnej hrany na 25 ms
TRAN:FTIMR 0.025 ; Nastavenie trvania zostupnej hrany na 25 ms
TRAN:MODE CONT ; Nastavenie nepretržitého dynamického režimu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže



5.7.2. Impulzný dynamický režim
Príklad: Za predpokladu, že je záťaž v režime spúšťania externým spúšťacím signálom, nastavte inten-
zitu zaťažovacieho prúdu tak, aby sa periodicky prepínala medzi hodnotami 1 A a 5 A; nastavte trvanie
vzostupnej hrany (TimeR) na 10 ms; nastavte trvanie hornej úrovne (TimeH) na 200 ms; nastavte trvanie
zostupnej hrany (TimeF) na 10 ms; aktivujte impulzný dynamický režim a spúšť v ľubovoľnom okamihu.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”I-set” zvoľte režim CCL, stlačením tlačidla ”Cancel” vyjdite z menu pre nastavenie
parametrov. /// CCL 04.000A
2 /// Stlačením tlačidla ”Tran” prejdite do dynamického režimu. /// STATE 1OFF
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na hodnotu ”1 On” a
stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STATE 1ON
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”Mode” na hodnotu ”Puls” a
stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// MODE 1PULS
5 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”LevelL” na
hodnotu ”1” a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVELL 01.000V
6 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”LevelH” na
hodnotu ”5” a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVELH 05.000V
7 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeH” na
200 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMEH 200.00M
8 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeR” na
10 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMER 040.00M
9 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeF” na
20 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMEF 040.00M
10 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu dynamického režimu. ///
11 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CCH ; Nastavenie režimu
TRAN ON ; Aktivácia dynamického režimu
CURR:LLEV 1 ; Nastavenie hodnoty dolnej úrovne
CURR:HLEV 5 ; Nastavenie hodnoty hornej úrovne
TRAN:HTIME 0. 200 ; Nastavenie trvania hornej úrovne na200 ms
TRAN:RTIME 0.00025 ; Nastavenie trvania vzostupnej hrany na 250 ms
TRAN:FTIME 0.00025 ; Nastavenie trvania zostupnej hrany na 250 ms
TRAN:MODE PULS ; Voľba impulzného dynamického režimu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže
Trig ; Dochádza k jednému spusteniu



5.7.3. Ručne prepínaný dynamický režim
Príklad: Za predpokladu, že je záťaž v režime spúšťania externým spúšťacím signálom, nastavte odpor
záťaže tak, aby sa periodicky prepínal medzi hodnotami 200 Ω a 500 Ω; nastavte trvanie vzostupnej hrany
(TimeR) na 10 ms; nastavte trvanie zostupnej hrany (TimeF) na 10 ms; záťaž bude pracovať v ručne
prepínanom dynamickom režime a k spusteniu dôjde v tomto okamihu.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”R-set” zvoľte režim CRH, stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte a vyjdite z menu
pre nastavenie parametrov. /// VH CRH 100.000R
2 /// Stlačením tlačidla ”Tran” prejdite do dynamického režimu. /// STATE 1OFF
3 /// Pomocou otočného ovládača nastavte parameter ”State” na hodnotu ”1 On” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// STATE 1ON
4 /// Pomocou otočného ovládača nastavte parameter ”Mode” na hodnotu ”Togg” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// MODE 2Togg
5 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”LevelL” na
hodnotu ”200” a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVELL 200.00R
6 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”LevelH” na
hodnotu ”500” a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVELH 500.00R
7 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeR” na
10 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMER 010.00M
8 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” nastavte parameter ”TimeF” na
10 ms a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// TIMEF 040.00M
9 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu dynamického režimu. ///
10 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///

5.8. Sekvenčný režim (podľa zoznamu)
5.8.0.
Prevádzkové postupy pre aktiváciu a deaktiváciu sekvenčného režimu (po upravení zoznamu) sú uvedené
nižšie:
1) Stlačením tlačidla ”List” otvorte menu sekvenčného režimu.
2) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na hodnotu ”On” a stlače-
ním tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte.
3) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “↑”, “↓” nastavte číslo zoznamu (No.) a
stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
4) Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu sekvenčného režimu.
5) Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”4Start” aktivujte sekvenčný režim.
6) Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”5Stop” sekvenčný režim zastavíte.



Prevádzkový postup v sekvenčnom režime je nasledovný:
1) Stlačením tlačidla ”List” otvorte menu sekvenčného režimu.
2) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na hodnotu ”On” a stlače-
ním tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte.
3) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte číslo zoznamu (No.). Stlačením tlačidla ”En-
ter” nastavenie potvrďte a načítajte sekvenciu s daným číslom z pamäte EEPROM.
4) Pomocou tlačidla “↓” vyberte pamäť zoznamov (Memo).
5) Pomocou otočného ovládača a tlačidiel “ ”, “ ” upravte pamäť zoznamov (maximálne 10 znakov).
6) Pomocou tlačidla ”↓” vyberte údaje sekvencie (Data: <New / Edit>). Pomocou tlačidiel ” ” a ” ” alebo
otočného ovládača vyberte možnosť vytvorenia nového (New) alebo upravenia existujúceho (Edit) zoznamu.
7) Vyberte možnosť ”New” a stlačením tlačidla ”Enter” prejdite na obrazovku odstraňovania údajov. Po-
mocou otočného ovládača vyberte možnosť ”Yes” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. Údaje sa
odstránia a na displeji sa zobrazí obrazovka pre úpravu kroku. Pomocou tlačidla ” ” alebo otočného ovlá-
dača vyberte možnosť ”No” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. Záťaž sa vráti do menu sekvenčného
režimu (podľa zoznamu).
8) Zvoľte možnosť ”Edit” a stlačením tlačidla ”Enter” otvorte obrazovku pre úpravu krokov.
9) Pomocou tlačidiel “↑” a “↓” vyberte parameter.
10) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte požadovanú hodnotu a
stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte a prejdite na ďalší krok.
11) Ak potrebujete upraviť len jeden konkrétny krok, pomocou tlačidiel ”↑” a ”↓” daný krok vyhľadajte.
Postup pri nastavovaní daného kroku je rovnaký ako postup opísaný v bode 9.
12) Ak potrebujete pridať za posledným krokom ešte jeden krok, pomocou tlačidla ”↓” vyberte nový krok.
Postup pri nastavovaní daného kroku je rovnaký ako postup opísaný v bode 9.
13) Ak potrebujete pridať nový krok pred upravovaným krokom, pomocou tlačidiel “↑” a “↓” vyhľadajte
daný editovaný krok. LCD displej nebude vtedy blikať, stlačením ”Shift” + ”7Insert” pridajte nový krok.
Postup pri nastavovaní daného kroku je rovnaký ako postup opísaný v bode 9.
14) Ak potrebujete odstrániť jeden konkrétny krok, pomocou tlačidiel ”↑” a ”↓” daný krok vyhľadajte. LCD
displej nebude vtedy blikať, stlačením tlačidiel ”Shift” + ”8Delete” daný krok odstráňte. Ak v takejto situ-
ácii existoval iba jeden krok, obrazovka úpravy krokov v sekvencii sa zavrie.
15) Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte obrazovku úpravy krokov a sekvenciu uložte do pamäte EEPROM
pod prideleným číslom.
16) Pomocou tlačidla “↓” vyberte počet cyklov (Count). Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača s
tlačidlami “ ” a “ ” zadajte požadovanú hodnotu. Stlačením tlačidla ”Enter” potvrďte a uložte nastavený
počet cyklov (Count) do pamäte EEPROM pod priradeným poradovým číslom.
17) Pomocou tlačidla “↓” zvoľte možnosť ”Chain”. Pomocou tlačidiel vstupu (možnosť ”Chain” sa vypne,
keď tlačidlo vstupu prekročí hodnotu 7) alebo otočného ovládača zadajte požadovanú hodnotu. Stlačením
tlačidla ”Enter” potvrďte a uložte hodnotu parametra ”Chain” do pamäte EEPROM pod priradeným pora-
dovým číslom.



18) Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu sekvenčného režimu.
19) Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”4Start” môžete sekvenčný režim aktivovať.
20) Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”5Stop” sekvenčný režim zastavíte.

5.8.1. Úprava sekvencie (zoznamu)
Príklad: Úprava novej sekvencie. Poradové číslo sekvencie je 0; pamäť sekvencie je nastavená na test
výkonu; kroky sekvencie sú nasledovné: krok 1: CCL, 1 A, 1 s; krok 2: CCH, 2 A, 1 s; krok 3: CVH, 1
V, 1 s; krok 4: CRL, 1 Ω, 1 s; krok 5: CRH, 200 Ω, 1 s; počet cyklov (Count) v sekvenčnom režime je 5;
deaktivovanie reťazenia sekvencií; zahájenie sekvenčného režimu; zastavenie sekvenčného režimu.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”List” otvorte menu sekvenčného režimu. /// STATE 0 OFF
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na hodnotu ”On” a
stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STATE 0
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte číslo zoznamu (No.) na hodnotu 0. Stla-
čením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte (z pamäte EEPROM sa načíta sekvencia priradená k danému
poradovému číslu). /// NO. 0
4 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte pamäť priradenú k danému zoznamu (Memo). /// MEMO Test P
5 /// Otočným ovládačom zvoľte písmeno ”T”. /// MEMO Test P
6 /// Pomocou tlačidla “ ” presuňte kurzor doprava. /// MEMO Test P
7 /// Otočným ovládačom zvoľte písmeno ”e”. /// MEMO Test Power
8 /// Nastavte Memo na hodnotu ”Test Power” postupujúc tak ako je uvedené v krokoch 5 a 6. Hodnotu
potvrďte stlačením tlačidla ”Enter”. /// MEMO Test Power
9 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku ”Data”. /// DATA 0 New
10 /// Pomocou otočného ovládača zvoľte položku ”New” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// DATA
0 New
11 /// Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť ”Yes” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. Údaje
sa vymažú a na displeji sa zobrazí obrazovka pre úpravu kroku. /// CLEAR 1 YES
12 /// Upravte krok 1: CCL, 1A, 1s. Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” nastavte požadovanú hodnotu času. Pomocou
tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte požadovaný čas a stlačením tlačidla
”Enter” nastavenie potvrďte. /// NO 00.
13) /// Pomocou tlačidiel “↑” a “↓” zvoľte základný režim. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
nastavte prevádzkový režim CCL a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// MODE CCL
14 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte nastavovanú hodnotu. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte požadovanú intenzitu prúdu 1 A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie
potvrďte. /// LEVEL 01.000A
15 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte nastavovaný čas. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte požadovaný čas 1 s a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// DELAY



01.000S
16 /// Kroky 12 - 14 zopakujte a nastavte zvyšné štyri kroky///
17 /// Upravili ste 5 krokov sekvencie, nie je potrebné upravovať krok č. 6. Stlačením tlačidla ”Cancel”
opusťte obrazovku úpravy krokov a údaje sekvencie uložte do pamäte EEPROM pod prideleným číslom
sekvencie. ///
18 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” vyberte parameter ”Count”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného
ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” zadajte hodnotu ”5”. Stlačením tlačidla ”Enter” potvrďte a uložte hodnotu
parametra ”Count” do pamäte EEPROM pod priradeným číslom sekvencie. /// SAVE
19 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” vyberte parameter ”Chain”. Pomocou tlačidiel vstupu (možnosť ”Chain” je
vypnutá, keď tlačidlo vstupu prekročí hodnotu 7) alebo otočného ovládača nastavte hodnotu ”Off”. Stlače-
ním tlačidla ”Enter” potvrďte a uložte hodnotu parametra ”Chain” do pamäte EEPROM pod priradeným
číslom sekvencie. /// COUNT 0005
20 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” menu sekvenčného režimu opusťte a otvorte obrazovku pre ovládanie
sekvencie. /// CHAIN 0
21 /// Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”4Start” môžete prevádzku v sekvenčnom režime aktivovať. ///
22 /// Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”5Stop” prevádzku v sekvenčnom režime zastavíte. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
LIST:NUMBer 0 ; Načítanie sekvencie s číslom 0
LIST:MEMO ”Test Power” ; V pamäti sekvencie je ”test výkonu”
LIST:ADD CCL,1,1
LIST:ADD CCH,2,1
LIST:ADD CVH,1,1
LIST:ADD CRL,1,1
LIST:ADD CRH,200,1 ; V týchto 5 príkazoch sa nachádza 5 krokov sekvencie
LIST:SAVE ; Uloženie sekvencie do pamäte
LIST:COUNT 5 ; Počet cyklov tejto sekvencie
LIST:CHAIN OFF ; Deaktivácia reťazca sekvencií
LIST ON ; Aktivácia prevádzky v sekvenčnom režime
LIST OFF ; Zastavenie prevádzky v sekvenčnom režime

5.8.2. Úprava, pridávanie, vkladanie a odstraňovanie sekvencií (zoznamov)
Príklad: na základe príkladu v časti 5.8.1, krok 1: zmeňte čas na 2 s. Za posledným krokom pridajte ”CCH,
5 A, 1 s”. V kroku 3 zadajte ”CRL, 1 Ω, 10 s”. Odstráňte krok 2. Sekvencia je zreťazená sama so sebou, tak
aby umožňovala nepretržitú prevádzku.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”List” otvorte menu sekvenčného režimu. /// STATE 1 On
2 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte Data:<New/Edit>. /// DATA 0 New
3 /// Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť ”Edit” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. Na



displeji sa zobrazí obrazovka pre úpravu kroku. /// DATA 1 Edit
4 /// Pomocou tlačidiel “ ” zvoľte parameter ”Time” a jeho hodnotu. /// NO 00
5 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” zadajte čas 2 s a stlačením
tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// DELAY 02.000S
6 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” vyberte posledný nový krok (Step6). /// NO 05
7 /// Pridajte nový krok: CCH, 5 A, 1 s. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel ” ”,
” ” zadajte čas 1s a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// MODE CCH
8 /// Pomocou otočného ovládača zvoľte prevádzkový režim CCH a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte.
/// LEVEL 05.000A
9 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” zadajte požadovanú intenzitu
prúdu 5A. Stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte a prejdite na ďalšiu činnosť. /// DELAY 01.000S
10 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” vyberte Step3. /// NO 02
11 /// Stlačením tlačidiel “Shift”+“7Insert” vložte nový krok, ktorý bude teraz označený ako Step3. /// NO 02
12 /// Zadajte parametre nového kroku: CRL, 1Ω, 10s ako Step3. Pri nastavovaní nového kroku postupujte
tak, ako je uvedené v bodoch 7-9. /// NO 02
13 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” vyberte Step2. /// NO 01
14 /// Stlačením tlačidiel “Shift”+“8Delete” krok Step2 odstráňte. /// NO 01
15 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte obrazovku pre úpravy krokov a údaje sekvencie uložte do pamäte
EEPROM pod prideleným číslom sekvencie. /// DATA 1 Edit
16 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” vyberte parameter Chain. /// CHAIN Off
17 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zadajte hodnotu 0 (tým sa zoznam zreťazí sám so
sebou, tak aby umožňoval nepretržitú prevádzku). Stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte a uložte
hodnotu parametra (Chain) do pamäte EEPROM pod priradeným poradovým číslom. /// CHAIN 0
18 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu sekvenčného režimu. ///

5.8.3. Spustenie / zastavenie prevádzky v sekvenčnom režime (podľa zoznamu)
Príklad: Spustite sekvenciu č. 0 a zastavte aktívnu prevádzku v sekvenčnom režime.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”List” otvorte menu sekvenčného režimu. /// STATE 1 On
2 /// Pomocou tlačidla “↓” zvoľte ”No”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte číslo sek-
vencie (No.) na 0 a stlačením tlačidla ”Enter”, nastavenie potvrďte (z pamäte EEPROM sa načíta sekvencia
podľa priradeného poradového čísla). /// No. 0
3 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte menu sekvenčného režimu. ///
4 /// Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”4Start” aktivujte sekvenčný režim. (iné činnosti budú aktívne len ak je
prevádzka v sekvenčnom režime deaktivovaná.) ///
5 /// Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”5Stop” prevádzku v sekvenčnom režime zastavíte. ///
Pre vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú príkazy SCPI nasledovne:
LIST:NUMBer 0 ; Načítanie sekvencie s poradovým číslom 0



LIST ON ; Aktivácia prevádzky v sekvenčnom režime
LIST OFF ; Zastavenie prevádzky v sekvenčnom režime

5.9. Vybíjanie batérie
Schéma prevádzky pri vybíjaní batérie

Prevádzkový postup pri vybíjaní batérie:
1) Stlačením tlačidla ”On/Off” vypnite záťaž a správnym spôsobom pripojte danú batériu.
2) Stlačením tlačidla ”Battery” nastavte parameter ”State” na ”On” a zobrazí sa obrazovka vybíjania baté-
rie.
3) Pomocou tlačidiel “↑” a “↓” vyberte parametre. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tla-
čidiel ” ”, ” ” nastavte stav, hodnoty koncového napätia, koncového prúdu a intenzity vybíjacieho prúdu.
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla ”Enter”.
4) Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte obrazovku úpravy parametrov vybíjania batérie.
5) Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž a zahájte proces vybíjania batérie.
6) Stlačením tlačidla ”On/Off” môžete záťaž vypnúť a proces vybíjania batérie ukončiť.
7) Stlačením tlačidla ”Cancel” môžete vynulovať čas vybíjania batérie ako aj vybitú kapacitu batérie.
8) Stlačením iného funkčného tlačidla alebo tlačidla ”Cancel” môžete režim vybíjania batérie opustiť.
Príklad: prejdite do režimu vybíjania batérie; nastavte koncové napätie 15 V, vybíjací prúd 3 A; zapnite
záťaž a spustite proces vybíjania batérie; vypnite záťaž a proces vybíjania batérie zastavte; vynulujte čas
vybíjania batérie a vybitú kapacitu batérie; opusťte režim vybíjania batérie.
Krok // Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” vypnite záťaž a správnym spôsobom pripojte batériu. ///
2 /// Stlačením tlačidla ”Battery” prejdite na obrazovku pre úpravu parametrov režimu vybíjania batérie.
///
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”Battery State” na hodnotu ”On”



a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STATE 1 On
4 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter umožňujúci zadať koncové napätie batérie (Mini Volt).
Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte koncové napätie 15 V a stla-
čením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// MIN VO 15.000V
5 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter umožňujúci zadať koncový prúd (Mini Current). Pomocou
tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte koncový prúd 1 A a stlačením tlačidla
”Enter” nastavenie potvrďte. /// IOFF P 01.000A
6 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” zadajte vybíjací prúd 3 A a
stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// DISCUR 3.000A
7 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” obrazovku úpravy parametrov vybíjania batérie opusťte. ///
8 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž a zahájte proces vybíjania batérie. ///
9 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” môžete záťaž vypnúť a proces vybíjania batérie ukončiť. ///
10 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” môžete čas vybíjania batérie ako aj vybitú kapacitu batérie vynulovať. ///
Pre vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú príkazy SCPI nasledovne:
INPUT OFF ; Vypnutie záťaže
BATTERY ON ; Zobrazenie obrazovky režimu vybíjania batérie
BATT:VOLT:OFF 15 ; Nastavenie koncového napätia na hodnotu 15 V
BATT:DISC:CURR 3 ; Nastavenie koncového prúdu na hodnotu 3 A
INPUT ON ; Zapnutie záťaže a zahájenie procesu vybíjania batérie
INPUT OFF ; Vypnutie záťaže a zastavenie procesu vybíjania batérie
BATTERY OFF ; Ukončenie režimu vybíjania batérie

5.10. Zápis a načítanie
Prevádzkový postup pri zápise a načítaní údajov je nasledovný:
1) Stlačením tlačidiel “Shift”+“1Store” otvorte menu ukladania údajov, stlačením tlačidiel Shift”+“2Recall”
otvorte menu načítania údajov.
2) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte položku, ktorú chcete uložiť alebo načítať.
3) Stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte a menu ukladania alebo načítania údajov opusťte. Pri ukladaní
údajov sa hodnoty parametrov zoznamu 2-1 uložia na príslušné miesto v pamäti EEPROM; pri načítaní
údajov sa hodnoty parametrov zoznamu 2-1 nastavia na hodnoty uložené na danom mieste v pamäti
EEPROM.
Príklad 1: Nastavte prevádzkový režim CCL; nastavte intenzitu prúdu na hodnotu 2 A; zapnite záťaž; uložte
nastavenia do pamäte EEPROM na mieste 0; pri ďalšom spustení záťaže sa tieto nastavenia automaticky
použijú.
Krok /// Opis činností /// Displej
1 /// Nastavte režim CCL, nastavte intenzitu prúdu 2 A; zapnite záťaž (podrobnejšie informácie nájdete v
kapitole 4.5.1). ///



2 /// Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”1Store” otvorte menu ukladania údajov. /// SAVE 0
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte pre ukladanie údajov pamäťové miesto 0.
/// SAVE 0
4 /// Stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CCL ; Prepnutie záťaže do režimu CCL
CURR 2 ; Nastavenie intenzity prúdu na hodnotu 2 A
*SAV 0 ; Ukladanie aktuálnych nastavení do pamäte EEPROM na pamäťovom mieste 0
Príklad 2: Na základe vyššie uvedeného príkladu nastavte prevádzkový režim CVH; nastavte hodnotu
napätia 40 V; načítajte hodnoty uložené v pamäti EEPROM na pamäťovom mieste 0. Nižšie je uvedený
podrobný opis postupu:
Krok /// Opis činností /// Displej
1 /// Nastavte režim CVH, nastavte hodnotu napätia na 40 V (podrobnejšie informácie nájdete v kapitole
4.5.2). ///
2 /// Stlačením tlačidiel ”Shift” + ”2Recall” otvorte menu načítania údajov. /// RECALL 0
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte pamäťové miesto 0 /// RECALL 0
4 /// Stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CVH; Prepnutie záťaže do režimu CVH
VOLT 40 ; Nastavenie napätia na hodnotu 40 V
*RCL 0 ; Načítanie hodnôt uložených v pamäti EEPROM na pamäťovom mieste 0

5.11. Vymazanie nastavení ochraných funkcií
Nižšie je uvedený prevádzkový postup pri vymazávaní nastavení ochrany:
1) Odstráňte príčinu aktivácie daného typu ochrany.
2) Stlačte tlačidlo ”Cancel”.

Príklad 1: Vymazanie RV ochrany záťaže. Podrobný postup je nasledovný:
Krok /// Opis činností /// Displej
1 /// Napájací zdroj opäť pripojte k záťaži. ///
2 /// Stlačte a podržte tlačidlo ”Cancel”. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
INP:PROT:CLE ; Vymazanie stavu ochranných funkcií



5.12. Spúšťaná prevádzka
Ak je spôsob spúšťania nastavený na EXTernal, prevádzkový postup pri spúšťaní je nasledovný:
1) Nastavte jednotku spúšťania (podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 3.8).
2) Spúšť môžete aktivovať stlačením tlačidla “Shift”+“0Trigger” alebo privedením dolnej úrovne signálu
TTL na vstupnú zdierku signálu externej spúšťacej jednotky (TRIG IN).

Príklad: Pre funkciu spúšte vyberte možnosť ”List”, aby sa po vygenerovaní spúšťacieho signálu
aktivoval sekvenčný prevádzkový režim. Sekvencia je rovnaká ako sekvencia použitá v príklade v kapitole
5.8.1. Podrobný postup je nasledovný:
Krok Opis činnosti
1 V hlavnom menu funkcie spúšťania vyberte položku ”List” (podrobnejšie informácie nájdete v kapitole
5.14.6).
2 Otvorte obrazovku sekvenčnej prevádzky (podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 5.8)
3 Stlačte tlačidlá “Shift”+“0Trigger” alebo priveďte nízky signál TTL na vstup (TRIG IN). Vstup záťaže sa
bude meniť podľa nastavených parametrov sekvencie. V tejto situácii má stlačenie tlačidiel “Shift”+“0Trig
ger” presne taký istý účinok ako stlačenie tlačidiel “Shift”+“4Start”.
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
TRIG:FUNC LIST ; Výber možnosti ”List” pre funkciu spúšte
TRIG ; Dochádza k aktivácii spúšte

5.13. Hlavné menu
5.13.0.
Nižšie sú uvedené prevádzkové postupy pre hlavné menu:
1) Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte hlavné menu.
2) Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača vyberte položku menu.
3) Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter, prípadne pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel “ ”, “ ” zadajte hodnotu nastavovaného parametra. Stlačením tlačidla ”Cancel” môžete úpravu
daného parametra ukončiť, prípadne opustiť hlavné menu.
4) Stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
5) Stlačením tlačidla ”Cancel” môžete hlavné menu opustiť.

5.13.1. Načítanie prednastavených hodnôt
Príklad: Načítanie prednastavených hodnôt Podrobný postup je nasledovný:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu. /// Menu 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”1 Config”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”Config”. /// Menu 1 CONF



3 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter menu ”Load Defa”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného
ovládača vyberte možnosť ”Yes”. /// LOAD D 1Yes
4 /// Stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte a menu ukončte. ///

5.13.2. Prevádzka v režime skratu
Príklad: Prevádzka v režime skratu v režime CVL. Podrobný postup je nasledovný:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu. /// Menu 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”0 System Set”, stlačením tlačidla
”Enter” voľbu potvrďte a prejdite do menu ”System Set”. /// CC Set 0 Low
3 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku ”Short”. /// Short 0 Off
4 /// Pomocou otočného ovládača nastavte parameter ”Short” na hodnotu ”On” a stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte. /// Short 1 On
5 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” hlavné menu opusťte. ///
6 /// Stlačením tlačidla ”V-Set” zvoľte režim CVL, stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte a menu pre
výber prevádzkového režimu a nastavenie parametrov opusťte.
7 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
INPUT:SHORT ON ; Prepnutie záťaže do režimu skratu
MODE CVL ; Nastavene režimu
INPUT ON ; Zapnutie záťaže

5.13.3. Bod Von / Zámok Von
Príklad: Zámok Von nastavte na Off; nastavte bod Von na hodnotu 1 V; zapnite záťaž; Tento príklad
implementuje automatické zapínanie / vypínanie vstupu záťaže, čo značne zjednodušuje skúšobné činnosti.
Nižšie je uvedený podrobný opis postupu:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu. /// Menu 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte ”0 System Set”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”System Set”. /// CC SET 0 LOW
3 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku menu ”Von Latch”. Pomocou otočného ovládača zvoľte možnosť
”Off” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// VON LA 0 Off
4 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku menu ”Von Point”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného
ovládača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu napätia 1 V a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// VON PO 01.000V
5 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” hlavné menu opusťte. ///
6 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///



Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
INP:VOLT:ON:LATCH OFF ; Deaktivácia zámka Von
INP:VOLT:ON 1 ; Nastavenie napäťového bodu Von na hodnotu 1 V
INPUT ON ; Zapnutie záťaže

5.13.4. Obmedzene prúdu v režime CV
Príklad: Prepnite záťaž do režimu CVL; napätie nastavte na hodnotu 2 V; obmedzenie prúdu v režime CV
(CV Curr Limit) nastavte na hodnotu 20 A; zapnite záťaž. Nižšie je uvedený podrobný opis postupu:
Krok /// Opis činností /// Displej
1 /// Nastavte režim CVL, napätie nastavte na hodnotu 2 V (podrobnejšie informácie nájdete v kapitole
4.5.2). ///
2 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu. /// MENU 0 SYST
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte ”0 System Set”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”System Set”. /// CC SET 0 LOW
4 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku menu ”CV Curr L”. /// CV CUR 120.000A
5 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a tlačidiel “ ” a “ ” zadajte intenzitu prúdu 20,000
A a stlačením tlačidla ”Enter” hodnotu potvrďte. /// CV CUR 20.000A
6 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” hlavné menu opusťte. ///
7 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CVL ; Nastavenie režimu
VOLT 2 ; Nastavenie napätia na hodnotu 2 V
CV:CURR:LIM 20 ; Nastavenie prúdového obmedzenia v režime CV na hodnotu 20 A
INPUT ON ; Zapnutie záťaže

5.13.5. Rýchlosť nárastu / klesania prúdu v režime CC
Príklad: Nastavte záťaž do režimu CCH, nastavte intenzitu prúdu na 2 A; nastavte rýchlosť nárastu prúdu
(Curr Rise Rate) v režime CC na 0,002 A/us; nastavte rýchlosť klesania prúdu (Curr Fall Rate) v režime
CC na 0,005 A/us. Nižšie je uvedený podrobný opis prevádzkového postupu:
Krok /// Opis činností /// Displej
1 /// Nastavte režim CCH, nastavte intenzitu prúdu 2 A (podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 4.5.1).
///
2 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu výberu parametrov. /// MENU 0 SYST
3 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte ”0 System Set”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”System Set”. /// CC SET 0 LOW
4 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku menu ”Curr Rise”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného
ovládača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte rýchlosť nárastu prúdu 0,002 A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie
potvrďte. /// CURR R 0.002A/us



5 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku menu ”Curr Fall”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného
ovládača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte rýchlosť klesania prúdu 0,005 A/us a stlačením tlačidla ”Enter” nasta-
venie potvrďte. /// CURR F 0.005A/us
6 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” nastavenie potvrďte. ///
7 /// Stlačením tlačidla ”On/Off” zapnite záťaž. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
MODE CCH ; Nastavenie režimu
CURR 2 ; Nastavenie intenzity prúdu 2 A.
CURR:RISE:RATE 0.002 ; Nastavenie rýchlosti nárastu prúdu v režime CC na 0,002 A/us
CURR:FALL:RATE 0.005 ; Nastavenie rýchlosti klesania prúdu v režime CC na 0,005 A/us
INPUT ON ; Zapnutie záťaže
INPUT OFF ; Vypnutie záťaže

5.13.6. Výber funkcie spúšťania
Príklad: V menu funkcie spúšťania (Trig Function) vyberte možnosť ”Tran”.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu. /// MENU 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte ”3 Trigger Set”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”Trigger Set”. /// MENU 3 TRIG
3 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte položku ”Function”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
vyberte parameter ”Tran” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// Trig Func 0 Tran
4 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” hlavné menu opusťte. ///
Príkazy SCPI realizujúce vyššie uvedený prevádzkový postup vyzerajú nasledovne:
TRIG:FUNC TRAN ; Voľba prevádzky v dynamickom režime (TRAN) pre funkciu spúšťania

5.13.7. Funkcia otočného regulátora
Príklad: Aktivujte funkciu otočného ovládača

Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” prejdite do meny výberu parametrov. /// MENU 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”1 Config”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”Config”. /// MENU 1 CONF
3 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte možnosť ”Knob”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
vyberte parameter ”On” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// Knob 1 On
4 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” hlavné menu opusťte. ///



5.13.8. Zvuky tlačidiel
Príklad: Aktivujte zvuky tlačidiel

Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” prejdite do menu výberu parametrov. /// Menu 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”1 Config”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”Config”. /// MENU 1 CONF
3 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte možnosť ”Key Sound”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného
ovládača vyberte parameter ”On” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// KEY SO 1On
4 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” hlavné menu opusťte. ///

5.13.9. Komunikačné rozhranie
Príklad: Zvoľte rozhranie RS232; nastavte prenosovú rýchlosť na 9600; nastavte kontrolu parity na hodnotu
”žiadna”; nastavte bit 8 ako dátový bit; nastavte bit 2 ako stop-bit.
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Stlačením tlačidla ”Menu” otvorte menu výberu parametrov. /// Menu 0 SYST
2 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača zvoľte položku ”1 Config”, stlačením tlačidla ”Enter”
voľbu potvrďte a prejdite do menu ”Config”. /// MENU 1 CONF
3 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte možnosť ”Baud Rate”. Pomocou otočného ovládača a tlačidiel ” ”, ” ”
vyberte možnosť ”9600” a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// BAUD R 2 9600
4 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte možnosť ”Parity Check”. Pomocou otočného ovládača zvoľte možnosť
”None” a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// PARITY 0 None
5 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte možnosť ”Data Bit”. Pomocou otočného ovládača zvoľte možnosť ”8” a
stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// DATA B 0 8bit
6 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte možnosť ”Stop Bit”. Pomocou otočného ovládača zvoľte možnosť ”2” a
stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STOP B 1 2bit
7 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” hlavné menu opusťte. ///

6. Diaľkové programovanie

6.0.
Táto séria elektronických záťaží umožňuje lokálne aj diaľkové ovládanie. V predchádzajúcej kapitole bola
podrobne opísaná obsluha zariadenia pomocou tlačidiel a ovládacích prvkov čelného panelu. Táto kapitola
opisuje, akým spôsobom je možné záťaž obsluhovať pomocou diaľkového ovládania. Podobnosť medzi lokál-
nym a diaľkovým ovládaním bude zrejmá hneď po prečítaní tejto kapitoly. Úlohou tejto kapitoly je pomôcť
užívateľom rýchlo sa oboznámiť s funkciou diaľkového ovládania. Príklady programovania uvedené v tejto



kapitole využívajú príkazy jazyka SCPI v ich najjednoduchšej forme. Ďalšie podrobnosti a informácie
súvisiace s príkazmi jazyka SCPI nájdete v ”Príručke programovania elektronickej záťaže prostredníctvom
SCPI”.

6.1. Komunikačné rozhranie
Rozhranie RS232 je súčasťou štandardného vybavenia. Za účelom správneho pripojenia elektronickej
záťaže k počítaču použite kábel dodávaný spolu so zariadením. Nastavte parametre prenosovej rýchlosti,
parity, dátového bitu a stop bitu. V softvéri na počítači nastavte rovnaké parametre. Elektronickú záťaž
obsluhujte odosielaním správnych príkazov v jazyku SCPI.

6.2. Indikátory diaľkového ovládania
Na LCD displeji sa nachádza indikátor diaľkového ovládania Rmt. Keď záťaž príjme prostredníctvom
rozhrania RS232 príkaz diaľkového ovládania (SYSTem:REMote), na displeji sa zobrazí indikátor Rmt.
V režime diaľkového ovládania sú všetky činnosti vykonávané na zariadení riadené diaľkovo; tlačidlá a
ovládacie prvky čelného panelu sú neaktívne (s výnimkou tlačidla ”Lock/Local”). Akonáhle zariadenie
obdrží príkaz prikazujúci zariadeniu vrátiť sa späť do režimu lokálneho ovládania (napr. SYST:LOC),
indikátor diaľkového ovládania R Rmt sa vypne a zaťaženie sa vráti do režimu lokálneho ovládania. Do
režimu lokálneho ovládania sa môžete vrátiť aj stlačením a podržaním tlačidla ”Lock/Local”.

6.3. Odoslanie príkazu diaľkového ovládania
Na diaľkové nastavenie prevádzkového režimu a prevádzkových parametrov elektronickej záťaže je možné
použiť počítač.

6.4. Vracanie údajov
Záťaž môže späť do počítača odosielať hodnoty nastavovaných parametrov, vstupného prúdu a napätia, ako
aj vstupného výkonu. Môže okrem toho vracať aj informácie týkajúce sa interných operácií a identifikácii
modulov. Napríklad príkaz dopytu ”MEAS:CURR?” umožňuje zistiť, aká je aktuálna hodnota vstupného
prúdu pretekajúceho vstupnými svorkami. Ďalšie podrobnosti a informácie súvisiace s príkazmi dopytov
nájdete v ”Príručke programovania elektronickej záťaže prostredníctvom SCPI”. Zariadenie uchováva
odpoveď na zadaný dopyt vo výstupnej vyrovnávacej pamäti, ktorá tieto informácie prechováva až kým
nebudú počítačom prečítané, prípadne kým nezostanú prepísané novými informáciami.



6.5. Príkazy programovania na diaľku
6.5.0.
Jazyk SCPI poskytuje programátorovi veľké množstvo voliteľných kľúčových slov. Oboznámenie sa s týmito
kľúčovými slovami Vám umožní lepšie pochopiť a spoznať tento typ programovania. Väčšina príkazov má
syntax dotazu (dopytu), vďaka ktorej je možné odoslať späť do počítača nastavenia daného parametra.
Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete v ”Príručke programovania elektronickej záťaže prostredníctvom
SCPI”. Hlavné funkcie záťaže je možné naprogramovať pomocou pomerne malého počtu príkazov. Nasle-
dujúce body sú dôležité z hľadiska diaľkového programovania hodnôt CC, CR, CV a CP.

6.5.1. Základné prevádzkové režimy
Hodnoty CC, CR, CV a CP je možné programovať bez ohľadu na to, či je režim aktívny alebo nie. Ak je
vstup zapnutý, všetky príslušné hodnoty sa aktivujú akonáhle bude vybraný príslušný, s nimi súvisiaci
režim.

6.5.2. Úrovne dynamického režimu
Úrovne dynamického režimu CC, CV alebo CR musia byť nastavené na vyššie hodnoty ako príslušné dolné
úrovne tohto režimu, v opačnom prípade sa prevádzka v dynamickom režime ihneď preruší.

6.5.3. Programovateľná prúdová ochrana
Ak je programovateľná prúdová ochrana aktívna a dôjde k prekročeniu naprogramovanej hraničnej hodnoty
a času oneskorenia, vstup záťaže sa odpojí.

6.6. Príklad v režime CC
V tomto príklade sa nastaví úroveň prúdu na hodnotu 0,5A a potom sa zistí aktuálna hodnota prúdu.
1) ”INPUT OFF” ; Vypnutie vstupu záťaže
2) ”MODE CCL” ; Prepnutie do režimu CCL
3) ”CURR 0.5” ; Nastavenie úrovne prúdu 0na ,5 A
4) ”INPUT ON” ; Zapnutie vstupu záťaže
5) ”MEAS:CURR?” ; Meranie aktuálnej hodnoty vstupného prúdu

6.7. Príklad v režime CV
V tomto príklade sa nastaví spúšťacie napätie na hodnotu 5V a následne sa vyberie externý spúšťací zdroj.
1) ”INPUT OFF” ; Vypnutie vstupu záťaže
2) ”MODE CVL” ; Prepnutie do režimu CV
3) ”VOLT:TRIG 5” ; Nastavenie hodnoty spúšťacieho napätia na 5 V



4) ”TRIG:SOUR EXT” ; Voľba externého vstupu ako zdroja spúšťania
5) ”INPUT ON” ; Zapnutie vstupu záťaže
V tomto príklade sa po prijatí externého spúšťacieho signálu nastaví vstupné napätie na hodnotu 5 V.

6.8. Príklad v režime CR
Tento príklad umožní nastaviť limitnú hodnotu prúdovej ochrany na hodnotu 3 A, časové oneskorenie na
hodnotu 10 s, úroveň odporu na hodnotu 10 Ω a následne sa prečíta konvertovaný výkon.
1) ”INPUT OFF” ; Vypnutie vstupu záťaže
2) ”MODE CRM” ; Prepnutie do režimu CRM
3) ”CURR:PROT:LEV 3 ; Nastavenie limitnej hodnoty prúdovej ochrany na 3 A
4) ”CURR:PROT:D EL 10 ; Nastavenie časového oneskorenia na 10 s
5) ”CURR:PROT:STAT ON” ; aktivácia prúdovej ochrany
6) ”RES 10” ; Nastavenie úrovne odporu na hodnotu 10 Ω
7) ”INPUT ON” ; Zapnutie vstupu záťaže
8) ”MEAS:POW?” ; Meranie úrovne vstupného výkonu

6.9. Príklad v nepretržitom dynamickom režime
Tento príklad umožní nastaviť hornú / dolnú úroveň dynamického režimu CV, dobu trvania vzostupnej
/ zostupnej hrany, doby trvania hornej / dolnej úrovne a parametre prevádzky v dynamickom režime.
1) ”INPUT OFF” ; Vypnutie vstupu záťaže
2) ”MODE CVH” ; Prepnutie do režimu CV
3) ”VOLT:LLEV 0.5” ; Nastavenie dolnej úrovne dynamického režimu na hodnotu 0,5 V
4) ”VOLT:HLEV 1” ; Nastavenie hornej úrovne dynamického režimu na hodnotu 1 V
5) ”TRAN:LTIM 0.010” ; Nastavenie doby trvania dolnej úrovne na 10 ms
6) ”TRAN:HTIM 0.010” ; Nastavenie doby trvania hornej úrovne na 10 ms
7) ”TRAN:RTIM 0.010” ; Nastavenie doby trvania vzostupnej hany na 10 ms
8) ”TRAN:FTIM 0.010” ; Nastavenie doby trvania zostupnej hrany na 10ms
9) ”TRAN:MODE CONT ” ; Voľna nepretržitého dynamického režimu
10) ”TRAN ON” ; Aktivácia prevádzky v dynamickom režime
11) ”INPUT ON” ; Zapnutie vstupu záťaže

6.10. Príklad v impulznom dynamickom režime
V tomto príklade sa nastaví impulzný dynamický režim CV, vyberie sa zbernica ako zdroj spúšťacieho
signálu a nastaví sa šírka impulzu na hodnotu 1 ms.
1) ”INPUT OFF” ; Vypnutie vstupu záťaže



2) ”MODE CVH” ; Prepnutie do režimu CV
3) ”TRIG:FUNC TRAN” ; Výber dynamického režimu pre funkciu spúšťania
4) ”TRIG:SOUR BUS” ;Výber zbernice ako zdroja spúšťacieho signálu
5) ”VOLT:LLEV 0.5” ; Nastavenie dolnej úrovne dynamického režimu na 0,5 V
6) ”VOLT:HLEV 1” ; Nastavenie hornej úrovne dynamického režimu na 1 V
7) ”TRAN:HTIM 0.001” ; Nastavenie trvania hornej úrovne dynamického režimu na 1 ms
8) ”TRAN:RTIM 0.000250” ; Nastavenie trvania vzostupnej hrany dynamického režimu na 250 us
9) ”TRAN:FTIM 0.000250” ; Nastavenie trvania zostupnej hrany dynamického režimu na 250 us
10) ”TRAN:MODE PULSE ” ; Voľba impulzného dynamického režimu
11) ”TRAN ON” ; Aktivácia prevádzky v dynamickom režime
12) ”INPUT ON” ; Zapnutia vstupu záťaže
13) ”*TRG” ; Príkaz *TRG generuje na vstupe záťaže jeden impulz vysokej úrovne s dĺžkou trvania 1 ms

7. Funkcia automatického testu

7.1. Hlavné menu
Stlačením tlačidla vstúpte do hlavného menu funkcie Auto Test. Otočným ovládačom vyberte položku
Menu Stlačením tlačidla ”Enter” vyberte funkciu označenú kurzorom. Pomocou tlačidiel “↑” alebo “↓”
otočte LCD displej. Teraz stlačte tlačidlo “↓” a prejdite do ďalšieho podmenu. Stlačením tlačidla ”Cancel”
môžete menu nastavení opustiť.

V nižšie uvedenom zozname sa nachádzajú možnosti hlavného menu:
Trigger set
/// Function /// Trigger function: 0 input - zap./vyp. vstupu; 1 Level - načítanie hodnôt spúšťania; 2 List -
aktivácia zoznamu; 3 Tran - aktivácia dynamickej funkcie
/// Source /// Trigger source selection: 0 External - externá spúšťacia jednotka (“Shift”+“0Trigger”); 1 Pluse -
spúšťanie signálom TTL na zadnom paneli; 2 Bus - spúšťacím signálom je príkaz *TRG; 3 Hold - spúšťacím
signálom je príkaz “TRIGger:IMMediate”
Auto Test
/// State /// Stav funkcie automatického test (zap./vyp.)
/// End Step /// Koncový krok (0-14)
/// Step /// Voľba kroku (0-14)
/// Mode /// Nastavenie režimu
/// Level /// Hodnota nastavenia
/// Min /// Dolný limit hodnoty



/// Max /// Horný limit hodnoty
/// Delay /// Trvanie testu

7.2. Hlásenia na LCD displeji
Na LCD displeji sa zobrazuje aktuálne napätie, prúd, výkon a odpor. V druhom riadku sa zobrazuje stav
testu a kroky testu.

7.3. Opis funkcie
Záťaž je vybavená funkciou automatického testu. Užívatelia môžu nastaviť testovací režim, nastavenú
hodnotu, medzný rozsah, trvanie testu a koncový krok. Na výber sú dve spúšťacie funkcie: automatické
spúšťanie a spúšťanie pomocou externého signálu TTL. V režime automatického spúšťania sa spúšť akti-
vuje a záťaž spustí test, akonáhle externé vstupné napätie prekročí hodnotu Von. Ak je externé vstupné
napätie nižšie ako hodnota Voff, záťaž sa prepne do pohotovostného režimu. V režime externého spúšťania
pomocou signálu TTL je možné vyvolať spúšť skratovaním konektora TTL TRIG IN na zadnej strane za-
riadenia. Napájacie zdroje s viac ako len jedným výstupom môžu byť testované viac ako len jednou záťažou
súčasne. Test sa skladá z 15 krokov. Test sa spustí po nastavení parametrov krokov, zapnutí funkcie
automatického testu a privedení spúšťacieho signálu. Zobrazia sa jednotlivé kroky, parametre a stav testu.
Ak dôjde k chybe, vstup sa vypne, test sa zastaví na aktuálnom kroku a zobrazí sa nameraná hodnota.
Stlačením tlačidla ”Zrušiť” chybový stav vymažete. Stlačením tlačidla ”Cancel” chybový stav vymažete.

7.4. Lokálna obsluha
7.4.1. Testovanie jedného napájacieho zdroja
Napríklad: ak chcete otestovať externú batériu 5V2A, zapojte do nej záťaž a spustite funkciu automatického
test.
Krok /// Režim /// Hodnota nastavenia /// Dolný limit /// Horný limit /// Opis
0 /// CCL /// 00.000A /// 4.500V /// 5.500V /// Test rozsahu hodnoty Voff: 4,8V-5,5V
1 /// CCL /// 02.000A /// 4.500V /// 5.500V /// Test rozsahu hodnoty Voff so záťažou 2A: 4,5V-5,5V
2 /// CVL /// 04.500V /// 01.000A /// 02.500A /// Test zaťaženia výstupu 4,5V:1,0A-2,5A
Nižšie je uvedený podrobný opis krokov:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Nastavte spúšťanie záťaže pomocou externého spúšťacieho signálu; Hodnotu Von záťaže nastavte na
2,0 V; Hodnotu Voff záťaže nastavte na 1,0 V /// SOUTCE 0 EXTE; VON PO 02 .000V; VOFF P 01 .000V
2 /// Stlačením tlačidla otvorte menu Auto Test. /// STATE 1 On
3 /// Po vstupe do menu Auto Test sa zobrazí indikátor . /// STATE 1 ON
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na hodnotu ”On” a



stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STATE 1 On
5 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”End step”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” nastavte ”End step” na 2 a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// END
ST 2
6 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Step”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” nastavte ”Step” na 0 a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. (Používa sa na
testovanie hodnoty bodu Off) /// STEP 0
7 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Mode”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” nastavte CCL a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// MODE 0 CCL
8 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Level”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu 0.000A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVEL
00.000A
9 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Min”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača a
tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu dolného limitu 4.800A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// MIN 04.800V
10 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Max”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu horného limitu 5.500A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// MAX 05.500V
11 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Delay”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte dobu trvania testu 1 s a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// DELAY 00001s
12 /// Pomocou tlačidiel “↑” a “↓” zvoľte parameter ”Step”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zvoľte krok 1 a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. (Používa sa na testovanie
napätia so záťažou 2 A) /// STEP 1
13 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Mode”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” nastavte CCL a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// MODE 0 CCL
14 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Level”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu 2.000A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// LEVEL
02.000A
15 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Min”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu dolného limitu 4.500A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// MIN 04.500V
16 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Max”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu horného limitu 5.500A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// MAX 05.500V
17 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Delay”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte dobu trvania testu 2 s a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// DELAY 00002s



18 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Step”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zvoľte krok 2 a stlačením tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// KROK 2
19 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Mode”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” nastavte CVL a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// MODE 2 CVL
20 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Level”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu nastavenia 4.500V a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// LEVEL 04.500V
21 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Min”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu dolného limitu 1.000A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// MIN 01.000A
22 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Max”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača
a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte hodnotu horného limitu 2.500A a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// MAX 02.500V
23 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”Delay”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte dobu trvania testu 2 s a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte.
/// DELAY 00002s
24 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte rozhranie pre úpravu parametrov automatického testu a prejdite
do rozhrania pohotovostného stavu automatického testu. ///
Po vykonaní všetkých vyššie uvedených krokov je možné automatický test aktivovať pripojením externej
batérie k vstupu záťaže, nie je potrebné stláčať žiadne tlačidlá.

7.4.2. Test napájacieho zdroja s viacerými výstupmi
Napríklad: ak chcete testovať napájací zdroj s viacerými výstupmi 75W, 5V/6A, +15V/2.3A, -15V/0.5A,
napájací zdroj pripojte na vstup záťaže tak, ako je znázornené na obrázku 7.1.



1 - Záťaž A
2 - Záťaž B
3 - Záťaž C
4 - Spúšťacia jednotka
5 - Napájací zdroj
Kroky testu:
Krok /// Číslo záťaže /// Režim /// Úroveň /// Min /// Max /// Trvanie /// Opis
0 /// A /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Test bodu Voff
0 /// B /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Test bodu Voff
0 /// C /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s /// Test bodu Voff
1 /// A /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s /// Test bodu Von v režime CC
1 /// B /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s /// Test bodu Von v režime CC
1 /// C /// CCL /// 0.500A /// 14.200V /// 16.000V /// 2s /// Test bodu Von v režime CC
2 /// A /// CVL /// 5.000V /// 6.000A /// 10.000A /// 2s /// Test bodu Von v režime CV
2 /// B /// CVL /// 15.000V /// 2.300A /// 5.400A /// 2s /// Test bodu Von v režime CV
2 /// C /// CVL /// 14.500V /// 0.400A /// 0.600A /// 2s /// Test bodu Von v režime CV
Nižšie je uvedený podrobný opis krokov prevádzkového postupu:
1) Záťaž A, test 5V/6A
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Nastavte režim spúšťania pomocou externého spúšťacieho signálu TTL; nastavte hodnotu Von záťaže
na 2,0 V; nastavte hodnotu Voff záťaže na 1,0 V /// SOURCE 1 Pulse; VON PO 02 .000V; VOFF P 01 .000V
2 /// Stlačením tlačidla prejdite do menu funkcie Auto Test /// STATE 1 ON
3 /// Po vstupe do menu funkcie Auto Test sa zobrazí indikátor . /// STATE 1 ON
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na ”On” a stlačením
tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STATE 1 ON
5 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”End step”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte koncový krok 2 a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// END
ST 2
6 /// Postupujte podľa krokov opísaných v časti 6.4.1 a nastavte parametre podľa tabuľky 4-A.
7 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte rozhranie pre úpravu parametrov automatického testu a prejdite
do rozhrania pohotovostného stavu automatického testu.
Tabuľka 4-A: nastavenie parametrov testu 5V/6A

Krok /// Režim /// Hodnota /// Min /// Max /// Trvanie
0 /// CCL /// 0.000A /// 5.000V /// 5.500V /// 1s
1 /// CCL /// 6.000A /// 4.800V /// 5.500V /// 2s
2 /// CVL /// 5.000V /// 6.000A /// 10.000A /// 2s
2) Záťaž B, test +15V/2.3A



Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Nastavte režim spúšťania pomocou externého spúšťacieho signálu TTL. /// SOURCE 1 Pulse
2 /// Stlačením tlačidla otvorte menu funkcie Auto Test. /// MENU 0 SYST
3 /// Po otvorení menu funkcie Auto Testu sa na displeji zobrazí indikátor . /// STATE 1 ON
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na ”On” a stlačením
tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STATE 1 ON
5 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”End step”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte koncový krok 2 a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// END
ST 2
6 /// Postupujte podľa krokov opísaných v časti 6.4.1 a nastavte parametre podľa tabuľky 4-B.
7 /// Stlačením tlačidla ”Cancel” opusťte rozhranie pre úpravu parametrov automatického testu a prejdite
do rozhrania pohotovostného stavu automatického testu.
Tabuľka 4-B: nastavenie parametrov testu +15V/2.3A
Krok /// Režim /// Hodnota /// Min /// Max /// Trvanie
0 /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s
1 /// CCL /// 2.300A /// 14.500V /// 16.000V /// 2s
2 /// CVL /// 15.000V /// 2.300A /// 5.400A /// 2s
3) Záťaž C, test -15V/0.5A
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Nastavte režim spúšťania pomocou externého spúšťacieho signálu TTL /// SOURCE 1 Pulse
2 /// Stlačením tlačidla prejdite do menu funkcie Auto Test /// STATE 1 ON
3 /// Po otvorení menu funkcie Auto Testu sa na displeji zobrazí indikátor . /// STATE 1 ON
4 /// Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovládača nastavte parameter ”State” na ”On” a stlačením
tlačidla ”Enter” voľbu potvrďte. /// STATE 1 ON
5 /// Pomocou tlačidiel “↑”, “↓” zvoľte parameter ”End step”. Pomocou tlačidiel vstupu alebo otočného ovlá-
dača a tlačidiel ” ”, ” ” zadajte koncový krok 2 a stlačením tlačidla ”Enter” nastavenie potvrďte. /// END
ST 2
6 /// Postupujte podľa krokov opísaných v časti 6.4.1 a nastavte parametre podľa tabuľky 4-C.
Tabuľka 4-C: nastavenie parametrov testu -15V/0.5A
Krok /// Režim /// Hodnota /// Min /// Max /// Trvanie
0 /// CCL /// 0.000A /// 15.000V /// 16.000V /// 1s
1 /// CCL /// 0.500A /// 14.200V /// 16.000V /// 2s
2 /// CVL /// 14.500V /// 0.400A /// 0.600A /// 2s
Po vykonaní všetkých vyššie uvedených nastavení pripojte napájací zdroj k vstupným svorkám záťaže, tak
ako je znázornené na obrázku 7-1. Spúšťacie signály všetkých troch záťaží by mali byť pripojené k jednému
tlačidlu. Stlačením tlačidla spúšte spustite test, prvým krokom je otestovanie rozsahu bodu Voff, druhý
krok sa používa na otestovanie rozsahu bodu Von. Napájací zdroj po ukončení testu odpojte od záťaží.
Záťaže prejdú do pohotovostného režimu.



7.4.3. Svorka vstupného signálu
Napríklad: aktivácia funkcie Auto test prostredníctvom svorky testovacieho signálu. Nižšie je uvedený
podrobný opis krokov:
Krok /// Opis činnosti /// Displej
1 /// Nastavte režim spúšťania záťaže pomocou externého spúšťacieho signálu. /// FUNCTI 0 Input; SOUR
CE 1 Pluse
2 /// Iný test - postupujte podľa sekcie 6.1. ///
Po dokončení všetkých vyššie uvedených krokov pripojte skúšobný signál na vstupnú svorku záťaže, na
svorku testovacieho signálu priveďte spúšťací signál a následne aktivujte automatický test. Po úspešne
vykonanom teste sa na výstupe objaví vysoká úroveň signálu PASS. Po neúspešne vykonanom teste sa na
výstupe objaví vysoká úroveň signálu FAIL. V iných prípadoch zostávajú oba signály (PASS aj FAIL) na
nízkej úrovni.

8. Hlavné špecifikácie

Doba zahrievania zariadenia je 30 minút. Údaje uvedené v špecifikáciách sú garantované pri teplotách v
rozsahu 25°C ± 5°C.
Menovité vstupné hodnoty (0°C~40°C)
Napätie /// 0 ~ 150V
Prúd /// 1mA ~ 30A
Výkon *1 /// 300W
MOV@FS prúd /// 0.82V
Režim konštantného napätia (CV)
Dolný rozsah /// 0,1 ~ 30V
Rozlíšenie /// 1mV
Presnosť /// ±(0,05% + 0,02% FS)
Horný rozsah /// 0,10 ~ 150V
Rozlíšenie /// 10mV
Presnosť /// ±(0,05% + 0,025% FS)
Režim konštantného prúdu (CC)
Dolný rozsah /// 0 ~ 3A
Rozlíšenie /// 1mA
Presnosť /// ±(0,1% + 0,1% FS)
Horný rozsah /// 0 ~ 30A
Rozlíšenie /// 10mA
Presnosť /// ±(0,1% + 0,15% FS)



Režim konštantného odporu (CR) (vstupné napätie / prúd ≥ 10% FS)
Dolný rozsah (VH CRL) /// ≈ 0,04 ~ 6Ω
Rozlíšenie /// 100uΩ
Presnosť (Impedancia) /// ±(0,5% + 0.5% FS)
Stredný rozsah (VH CRM) /// ≈ 6 ~ 600Ω
Rozlíšenie /// 2,7us
Presnosť (Konduktancia) /// ±(1% + 1% FS)
Horný rozsah (VH CRH) /// ≈ 60 ~ 4000Ω
Rozlíšenie *2 /// 0,30us
Presnosť (Konduktancia) /// ±(1,5% + 1.5% FS)
Dolný rozsah (VL CRL) /// ≈ 0,04 ~ 1,12Ω
Rozlíšenie /// 18uΩ
Presnosť (Impedancia) /// ±(0,5% + 0,5% FS)
Stredný rozsah (VL CRM) /// ≈ 1,12 ~ 112Ω
Rozlíšenie /// 15us
Presnosť (Konduktancia) /// ±(1% + 1% FS)
Horný rozsah (VL CRH) /// ≈11,2 ~ 2000Ω
Rozlíšenie /// 1,6us
Presnosť (Konduktancia) /// ±(1,5% + 1.5% FS)
Režim konštantného výkonu (CP) (vstupné napätie / prúd ≥ 10% FS)
Rozsah /// 0 ~ 300W
Rozlíšenie P < 100W /// 1mW
Rozlíšenie P ≥ 100W /// 10mW”
Presnosť /// ±(1% + 0,1% FS)
Meranie napätia
Dolný rozsah /// 0 ~ 30V
Rozlíšenie /// 1mV
Presnosť /// ±(0,05% + 0,02% FS)
Horný rozsah /// 0 ~ 150V
Rozlíšenie /// 10mV
Presnosť /// ±(0,05% + 0,025% FS)
Meranie prúdu
Dolný rozsah /// 0 ~ 3A
Rozlíšenie /// 1mA
Presnosť /// ±(0,1% + 0,1% FS)
Horný rozsah /// 0 ~ 30A
Rozlíšenie /// 1mA
Presnosť /// ±(0,1% + 0,15% FS)



Meranie výkonu (vstupné napätie / prúd ≥ 10% FS)
Rozsah /// 0 ~ 300W
Rozlíšenie P < 100W /// 1mW
Rozlíšenie P ≥ 100W /// 10mW
Presnosť /// ±(1% + 0,1% FS)
Rýchlosť zmeny prúdu
Rozsah CCH ( /us) /// 0,1mA ~ 1,5A
Rozsah CCL ( /us) *3 /// 0,1mA ~ 0,15A
Rozlíšenie /// 0,1mA/us
Presnosť *4 /// 3% + 10us
Vybíjanie batérie
Doba vybíjania /// 1s ~ 100h
Rozlíšenie /// 1s
Presnosť /// 0,2% + 1s
Kapacita batérie /// 3000Ah
Rozlíšenie /// 1mAh
Presnosť /// 0,3% + 0,01Ah
Rozsah vybíjacieho napätia /// 0,1V ~ 150V
Rozlíšenie vybíjacieho prúdu /// 10mA
Režim skratu
CCL /// 3,6A
CCH /// 33A
CV /// 0V
VH CRL /// 0,027Ω
VH CRM /// 5,6Ω
VH CRH /// 58Ω
VL CRL /// 0,027Ω
VL CRM /// 1,1Ω
VL CRH /// 10Ω
CPV /// 315W
CPC /// 0W
Maximálna rýchlosť zmeny hodnôt
Prúd /// 1,5 A/us
Napätie /// 0,2 V/us
Otvorený obvod /// ≥ 20kΩ
Maximálna vstupná hodnota
Prúd /// 33 A
Napätie /// 175 V



Zvlnenia a šumy
Prúd (rms/p-p) /// 3mA/30mA
Napätie (rms) /// 5 mV
Dynamický režim
Dynamický režim /// Nepretržitý, Impulzný, Ručne prepínaný
Rozsah frekvencie *5 /// 0,01Hz ~ 2kHz
Trvanie hornej-dolnej úrovne /// 0 ~ 99999ms
Rozlíšenie /// 250 us
Presnosť /// 0,2% + 10us
Trvanie vzostupnej/zostupnej hrany /// 250us ~ 99999ms
Rozlíšenie /// 250us
Presnosť /// 0,2% + 10us
Sekvenčný režim
Trvanie kroku /// 10ms ~ 99999s
Rozlíšenie /// 10ms
Presnosť /// 0,2c/o + 10us
Počet krokov /// 1 ~ 50
Počet cyklov /// 0 ~ 65535
Pamäť /// 8 zoznamov
Dodatočná funkcia /// Reťazenie (spájanie) zoznamov
Spúšťací vstup
Spúšťacia úroveň /// zostupná hrana TTL impulzu
Šírka spúšťacieho impulzu /// ≥ 20us
Všeobecné
Ochrana /// Nadprúdová, prepäťová, proti preťaženiu, proti prehriatiu a proti opačnému napätiu
Rozhranie /// Rozhranie RS-232 s podporov príkazov SCPI a Labview
Rozhranie /// Kábel s redukciou RS-232/USB ako voliteľné príslušenstvo
Prevádzkové podmienky /// 0°C ~ 40°C, ≤ 85% RH
Skladovacie podmienky /// -10°C ~ 70°C, ≤ 70% RH
Napájanie /// AC 110V/220V ±1 0% (možnosť voľby), 50/60 Hz
Príslušenstvo /// Napájací kábel x1, Návod na obsluhu x1, kábel RS-232 x1
Rozmery (šír x výš x hĺb) /// 215 x 89 x 412 mm
Hmotnosť /// 6,7kg



9.

*1. Maximálny nepretržitý výkon sa lineárne znižuje zo 100% maximálnej hodnoty pri 40°C na 75% maxi-
málnej hodnoty pri 50°C.
*2. Elektrická vodivosť (S) = 1 / odpor (Ω).
*3. Nastavená úroveň je 10 krát vyššia ako rýchlosť otáčania v režime CCL.
*4. Skutočná doba prechodu je definovaná ako čas potrebný na zmenu vstupu z 10% na 90% alebo z 90% na
10% naprogramovaného prechodu.
*5. Frekvencia prechodov závisí od času pre vysokú / nízku úroveň a stúpajúcu / klesajúcu hranu.




