
شرح:

       براي کار در حالت ماکزیمم توان طراحی و ساخته می شوند.         

مدل                       داراي ولتاژ متغیر بین 30-0 ولت و ماکزیمم جریان  10 آمپر می باشد. 

         

OSP-3010

مدل                    داراي ولتاژ متغیر بین 60-0 ولت با ماکزیمم جریان 5 آمپر می باشد.

 

         

OSP-605

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.         

مدل هاي نامبرده   نسبت به اضافه ولتاژ در خروجی نسبت به اضافه دما  محافظت شده و در صورت بروز خطا ، خروجی را             

قطع و سیستم را غیر فعال می نماید 

%90 و حجم و وزن کمی میباشند.

مدل                      داراي ولتاژ متغیر بین 400-0 ولت با ماکزیمم جریان 1 آمپر می باشد .

 

         

OSP-4001

OSP-4001

OSP-3010/OSP-605/OSP-4001منابع تغذیه سوییچینگ متغیر مدلهاي                      

 عالوه بر اینکه نویز و ریپل این منابع با منابع خطی رقابت می نماید داراي راندمان باالي 

می باشند که ترمینالهاي آن در بدنه پشتی دستگاه قرار                         مدلهاي    OSP-3010ARemote Sensing   مجهز به سیستم OSP-605A  و

  گرفته است. سیستم فوق جهت جبران سازي افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی ترمینال و سیمهاي رابط بین بار و منبع تغذیه 

  بکار میرود.

همچنین مدلهاي فوق به همراه مدل                        قابلیت کنترل ولتاژ و جریان توسط ولوم یا ولتاژ خارجی را دارا میباشد که  

  قابلیت فوق بنا به درخواست مشتري قابل نصب بروي مدلهاي فوق می باشد. 

OSP-4001A

عملکرد بصورت ولتاژ یا جریان ثابت        

داراي 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

مشخصات :

LCD مجهز به نمایش دهنده         با رزولوشن باال

نمایش سه رقمی ولتاژ و جریان

داراي فن خنک کننده 

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 

شارژر انواع باتري  

OJAN
ELECTRONIC
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ISO-14001

مدل هاي  OSP3010-OSP605-OSP4001 منابع تغذیه متغیر OSP-3010-OSP605-OSP4001



2.46 Kg

30 mV/60 mV 60 mV/97 mV 0.3 V/1 V

Load 0-100%

240mm

100mm

300 m
m

ابعاد :      

مشخصات فنی :       

OSP4001OSP3010 OSP605Requlation

Line 180-265 VAC

Weight(Kg) 2.46 Kg2.46 Kg

30 X 24 X 10 Cm

OUTPUT Voltage

Current

0-30V

0-10A

0-30V

0-5A

0-400V

0-1A

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

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

92%

93%

92%

93%

89%

90%

8mV 10mV 15mV

12mV 14mV 17mV
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مدل هاي  OSP3010-OSP605-OSP4001 منابع تغذیه متغیر OSP-3010-OSP605-OSP4001
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