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FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC REGULADA

MODELO: MPL-1303M

APLICAÇÕES

Instrumentos projetados visando suprir as necessidades mais frequentes de laboratórios de pesquisa e

desenvolvimento, tais como: escolas, centros de manutenção, linhas de produção e outros. A fontes

MPL-1303M são váriaveis e com saída única, alta estabilidade, baixo ripple, display de fácil leitura, ajustes

de tensão e corrente e circuito de proteção de sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS

• Alta estabilidade e Baixo ripple.

• Display 3 dígitos de fácil leitura para apresenta-

ção simultânea da tensão e corrente de saída.

• Saída Variável: 0 ~ 32V, 0 ~ 3A.

• Ajuste de Tensão e Corrente através de

potenciômetros de precisão.

• Ajustes Grosso e Fino de tensão e corrente.

• Indicadores (LED) de Operação.

• Possibilidade de operação contínua mesmo nas

condições de máxima carga.

• Resfriamento com ventilação forçada.

• Circuito de proteção de sobrecarga.

• Altitude: 2000m (máx.).

• Grau de Poluição: 2.

• Uso Interno.

• Ambiente de Operação: 0°C~40°C, RH 10~80%..

• Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C,
RH 10 ~ 80%.

• Alimentação Selecionável: 115V/230V ± 10% -

50/60Hz.

•  Consumo Aprox.: 160W (máx.).

• Dimensões: 140(A) x 160(L) x 260(P)mm.

• Peso Aprox.: 5.0kg.
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GERAL

A precisão é dada como ±(% da leitura ou % do fundo de escala) para temperatura 25°C±5°C e umidade

relativa < 80%. Especificação válida para 10% a 100% da faixa de medida ou especificado de outra maneira.

Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

TENSÃO CONSTANTE

• Saída: 0 ~ 32V.

• Regulação de Linha: [ (0.01%+3mV).

• Regulação de Carga: [ (0.01%+3mV).

• Ripple e Ruído: [ 1mV RMS.

CORRENTE CONSTANTE

• Saída: 0 ~ 3A.

• Regulação de Linha: 0 ~ 3A [ (1%+3mA).

• Regulação de Carga: [ (0.2%+3mA).

• Ripple e Ruído: [ 3mA RMS.

MOSTRADOR

• Digítal de 3 dígitos.

• Precisão: [ ± (1.0%Leit. + 2 Díg).

• Resolução de Tensão: 0.1V.

• Resolução de Corrente: 0.01A.

OUTROS

• Tempo de recuperação p/ troca de cargas: 1ms.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 cópia).

2. Cabo de Conexão Banana / Jacaré (1 par).

3. Cabo de Alimentação (1 peça).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de

substituição, e acessórios opcionais para seu

instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Cabo de Conexão Banana / Banana MTL-22.

2. Cabo de Conexão Banana / Jacaré MTL-23.

3. Certificado de Calibração.

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.

SEGURANÇA

Este instrumento vem equipado com um circuito de proteção de sobrecarga e proteção de inversão de

polaridade, além de uma isolação entre Chassis e Terminal de Saída  [ 30MΩ (500V DC) e isolação entre

Chassis e Cabo AC [ 30MΩ (500V DC).

Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.


