
شرح:

پهناي باند باالي این منابع باعث پاسخ دینامیکی سریع نسبت به تغییرات بار شده که این منابع را جایگزین مناسبی         

براي مشابهت سازي انواع باتري ها و منابع انرژي در سیستمهاي تست و توسعه می نماید         

OSP-305		OSP-303	 مدل هاي                   و                  داراي خروجی متغیر30-0 ولت  با جریان ماگزیمم به ترتیب 3 و 5 آمپر تولید 

ومنابع تغذیه سوییچینگ متغیر مدلهاي                       OSP-303/303UOSP-305/305U در رنج توانی پایین جهت کاربردهاي

آزمایشگاهی و تعمیراتی طراحی و ساخته می شوند. 

عملکرد بصورت ولتاژ یا جریان ثابت        

دارای کلید قطع و وصل خروجی  

محافظت شده در برابر اضافه بار 

محافظت شده در برابر اضافه ولتاژ و اضافه دما    

Soft Start مجهز به سیستم 

و اتصال کوتاه

حفاظت پورت          و خروجی ثابت در برابر

                                        

 USB

مشخصات :

OSP-303U

کاربردھا :  

منبع ولتاژ و جریان دقیق 

توسعه سیستم هاي الکترونیکی   

تست قطعات الکترونیکی خطوط تولید صنعتی   

مشابهت سازي باتري - لیزر-صنایع پزشکی و هوا فضا   

راه اندازي موتورها 

عالوه بر خروجی متغیر داراي یک خروجی ثابت 5 ولت به همراه وOSP-305U		OSP-303U	می گردند.و مدلهاي 

USBپورت          می باشند. 

LCD مجهز به نمایش دهنده         با رزولوشن باال

نمایش سه رقمی ولتاژ و جریان

شارژر انواع باتري  

اتصال کوتاه و اضافه دما

داراي فن خنک کننده در مدلهاي 5 آمپر
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2.46 Kg 2.46 Kg

30 mV/60 mV 30 mV/90 mV 30 mV/120 mV 30 mV/90 mV

5mV/20 mV

Load 0-100%

240mm

100mm

300 m
m

ابعاد :      

مشخصات فنی :       

ندارد   ندارد  دارد  دارد 

OSP303U OSP305UOSP303 OSP305Requlation

Line 180-265 VAC

Weight(Kg) 2.46 Kg2.46 Kg

30 X 24 X 10 Cm

OUTPUT Voltage

Current

Fixed Output

0-30V

0-3A
_

0-30V

0-3A
_

0-30V

0-3A
_

0-30V

0-3A
_

USB Port

180-265 V 180-265 V 180-265 V 180-265 V

243-350 V 243-350 V 243-350 V 243-350 V

92%

93%

92%

93%

92%

93%

92%

93%

Fixed Output 5mV/20 mV
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