UPOZORNÌNå
Veškeré opravy, vèetnì výmìny poškozené pøívodní
flexošòùry musí být provedeny pouze ve výrobcem uvedených opravnách !
VIII. Údržba:
TTTStabilizovaný regulovatelný zdroj nepotøebuje žádnou údržbu. Jen pravidelnì kontrolujte
pøívodní flexošòùru a výstupní konektory. V pøípadì jejich poškození odstavte ihned zdroj z
provozu a zašlete jej k opravì. Èištìní zdroje provádìjte navlhèeným hadøíkem, pøípadnì s
použitím saponu nebo mýdla. V žádném pøípadì k èištìní nepoužívejte rùzná øedidla, benzín,
písek nebo jiná agresivní èistidla.
TTTDoporuèujeme zaslat stabilizovaný regulovatelný zdroj jednou za 18 mìsícù ke kalibraci a
kontrole na adresu autorizovaného servisu.

IX. Likvidace vzniklého odpadu:
TTTObal výrobku je vyroben z papírové lepenky a 100% recyklovatelné plastové výplnì. Papír
odevzdejte do sbìru a plastovou výplò odevzdejte specializované firmì k recyklaci, popøípadì
jej odevzdejte do tøídìného odpadu.
TTTPo ukonèení životnosti výrobku jej pøedejte specializované firmì k recyklaci.

VIII. Záruèní a pozáruèní servis:
TTTStabilizovaný regulovatelný zdroj R124R50E byl vyroben s nejvìtší peèlivostí. Jsme
pøesvedèeni, že Vám bude bezchybnì sloužit øadu let, dodržíte-li pokyny v návodu. Na výrobek
poskytujeme 12 mìsíèní záruèní lhùtu ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na závady
vzniklé nevhodnou manipulací, mechanickým poškozením (náraz, pád, vystavení
nepøimìøené teplotì, prachu, vodì apod.), nebo jestliže byl výrobek obsluhován v rozporu s
pokyny v návodu. Záruka se rovnìž nevztahuje na výrobek, jehož plomba byla poškozena. K
reklamaci je nutno pøiložit øádnì vyplnìný originál záruèního listu a úètenku prodejce. Bez
tìchto dokladù nemùže být záruka rovnìž uznána.
TTTV pøípadì závady smìøujte reklamace poštou na adresu:
DIAMETRAL
a.s., Václava Špaèka 1759, 193 00 Praha - Horní Poèernice
telefon: 222 360 423
E-mail: info@diametral.cz

STABILIZOVANÝ REGULOVATELNÝ
ZDROJ
Tisk, rozmnožování a pøeklad (i èásti) není bez pøedchozího písemného souhlasu spoleènosti
DIAMETRAL a.s. dovoleno. Všechny nároky, vyplývající ze zákona o autorském právu, náleží
výhradnì spoleènosti DIAMETRAL a.s.

J
Zdroj je tepelnì pøetížen a tepelná pojistka odepla napìtí. Po vychladnutí zdroje
napìtí opìt pøipne v nastavené výši.

TTTVážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit si námi vyrábìný
stabilizovaný regulovatelný zdroj R124R50E. Aby Vám bez potíží sloužit øadu let,
pøeètìte si prosím pozornì tento návod.
TTTStabilizovaný regulovatelný zdroj R124R50E je urèen do každé profesionální, školní
a amatérské laboratoøe pro napájení nenároèních aplikací. Je vybaven jedním plynule
regulovatelným zdrojem s regulací napìtí v rozsahu 0,9 ÷ 24V a s omezením proudu od
0,0 ÷ 2A. Dále je zdroj vybaven digitálním mìøícím pøístrojem, který mùže zobrazovat
napìtí nebo proud v závislosti na poloze pøepínacího tlaèítka. Indikace omezení proudu
je provedena kontrolkou LED. Taktéž pøítomnost napìtí na výstupu je signalizována
kontrolkou LED
TTTStabilizovaný regulovatelný zdroj R124R50E je vybaven tepelnou pojistkou, která v
pøípadì tepelného pøetížení chladièe odpojí napájecí napìtí od zátìže. Po vychladnutí je
napìtí opìt pøipojeno.
Stabilizovaný regulovatelný zdroj R124R50E odpovídá platným normám Èeské republiky.
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II. Technické parametry:
Napájecí napájení
Maximální pøíkon
Výstupní napìtí
Výstupní proud
Zvlnìní pøi plném zatížení
Mìøící pøístroj U/I
Jištìní
Tepelná pojistka:
Délka pøívodního vodièe
Rozmìry
Váha
Pøístroj je urèen pro vnitøní použití!
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R124R50E

1 x stabilizovaný regulovatelný zdroj R124R50E
1 x návod k použití

IX. Závìr:
TTTPøi výrobì jsou spoleèností DIAMETRAL
a.s. neustále zdokonalovány vlastnosti uvedeného výrobku. Zmìna technických údajù je vyhrazena bez pøedchozího upozornìní.
TTTVìøíme, že pøi práci se stabilizovaným regulovatelným zdrojem R124R50E budete
spokojeni.

MODEL:

I. Sada obsahuje:

6/2000

L
Pøi práci se zdrojem zmizí z výstupu
napìtí a kontrolka (9) zhasne.

: 230 V / 50 Hz
: 50 W
: 1 x 0,9 ÷ 24 V
: 1 x 0,1 ÷ 2 A
: <0,5 % z výstupního napìtí
: 3-místný 14 mm LED displej, rozlišení 0,1 V
iiinebo 0,01 A
: trubièková pojistka T 250 V / 0,4 A
: 90 °C
:2m
: cca 155 x 99 x 173 mm (H x V x Š)
: cca 2,9 kg

V. Práce se stabilizovaným regulovatelným zdrojem:

III. Popis ovládacích prvkù:
1

2

4

10

3

TTTPøívodní flexošòùru pøipojte do zásuvky 230V/50Hz. Stabilizovaný regulovatelný zdroj
uveïte v èinnost sepnutím síového vypínaèe (3). Na displeji (1) se zobrazí nastavená hodnota
výstupního napìtí nebo pøípadný odebíraný proud. Druh zobrazované velièiny je závislý na
poloze pøepínaèe displeje (4).
TTTNapìtí regulovatelného zdroje lze plynule nastavit v rozmezí 0.9 ÷ 24V pomocí dvou
potenciometrù: 0,9 ÷ 24V (7) a JEMNÌ (2). Požadované proudové omezení se nastavuje
potenciometrem 0 ÷ 2A (8). Pøítomnost napìtí na výstupních svorkách signalizuje kontrolka
(9). Je-li tepelná pojistka rozepnutá, bude tato kontrolka zhasnutá. Svitem kontrolka (10)
signalizuje proudové omezování.

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ !
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1 - voltmetr a ampermetr zdroje - zobrazuje nastavené výstupní napìtí nebo proud
2 - potenciometr "U JEMNÌ" - jemnì nastavuje výstupní napìtí
3 - síový vypínaè - hlavní vypínaè zdroje
4 - pøepínaè displeje mezi napìtím a proudem
5 - èerná výstupní svorka "-"
6 - èervená výstupní svorka "+"
7 - potenciometr "U HRUBÌ" - hrubì nastavuje výstupní napìtí
8 - potenciometr "OMEZENÍ I" - nastavuje max. požadovaný výstupní proud
9 - kontrolka pøítomnosti výstupního napìtí
10 - kontrolka proudového omezení

IV. Bezpeènostní pokyny:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

2

Pøístroj je vybaven pevnì pøipojenou síovou flexošòùrou a smí být pøipojen pouze na
støídavé napìtí 230 V / 50 Hz s ochranným kolíkem!
Pøístroj uschovejte pøed dìtmi!
Nepoužívejte pøístroj na lidech a zvíøatech!
Ve školách a na ostatních pracovištích mùže být pøístroj provozován pouze pod dozorem k
tomu vyškolených osob!
Pøístroj a pøipojené spotøebièe neprovozujte bez dozoru!
Veškeré opravy, vèetnì výmìny poškozené pøívodní flexošòùry musí být provedeny pouze
ve výrobcem uvedených opravnách!
Nikdy nepoužívejte jinou pojistku, než jaká je uvedena v návodu!
Pøi práci s pøístrojem nenoste šperky, náramky a jiné vodivé pøedmìty!
Nikdy nezapínejte pøístroj ihned po jeho pøinesení z chladného prostøedí do teplého.
Vypnutý jej nechte vytemperovat na teplotu okolí!
Vìtrací štìrbiny nièím nezakrývejte! Pøi nedodržení tohoto mùže dojít k poškození
pøístroje!
Pøi poruše pøístroje se mùže na výstupních svorkách jednotlivých zdrojù objevit napìtí 36
V ss, popøípadì 24 V st!
Pøi práci se nespoléhejte pouze na mìøící pøístroje stabilizovaného zdroje!
Pøi práci používejte pouze náøadí k tomu úèelu urèené!
Všechny vodièe pøipojené na zdíøky pøístroje musí být opatøeny vhodnou izolací!
Vykazuje-li pøístroj poruchu, vyøaïte jej z provozu a nechte opravit v urèeném servisu!
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Pøed vypnutím zdroje síovým vypínaèem odpojte pøipojené zaøízení
od výstupních svorek zdroje!
Zdroj mùže být zatìžován pouze v rozsahu výkonu v závislosti na
èase dle níže uvedené tabulky!

1

R124R50E

t (min)

VI. Výmìna pojistky:
TTTPøed výmìnou pojistky nejprve odpojte pøívod el.proudu vytažením flexošòùry ze
zásuvky.
TTTNa zadní stranì stabilizovaného regulovatelného zdroje se nachází pojistkové pouzdro s
pojistkou. Kryt pouzdra vyšroubujte, pojistku vyjmìte a vložte novou. Vždy dbejte, aby nová
pojistka mìla hodnotu F 250 V / 0,63 A! Kryt pojistkového pouzdra opìt zašroubujte. Jestliže se
pojistka opakovanì pøepaluje, zašlete výrobek servisu k opravì.

UPOZORNÌNÍ
Nikdy nepoužívejte silnìjší pojistku, než jaká je uvedena v návodu !

VII. Problémy a jejich øešení:
L
Nesvítí displej, zdroj nepracuje.

J
Zasuòte pøívodní vodiè do zásuvky 230
V/ 50 Hz a sepnìte síový vypínaè.

L
Pøestože je zdroj napájen ze sítì a síový
vypínaè v poloze zapnuto, nesvítí displej a
zdroj nepracuje.

Pøepálená pojistka. Vymìòte ji podle odJ
stavce VI. návodu. Dbejte na správnou
hodnotu!

Pojistka se opakovanì pøepaluje.
L

Ze zdroje je odebírán vìtší proud jak 2 A.
J

Po snížení výstupního proudu se pojistka
L
stále pøepaluje.

Kompletní zdroj zašlete ke kontrole na
J
adresu záruèního servisu.

Displej ukazuje nastavenou hodnotu, ale
L
na výstupu není žádné napìtí.

Kompletní zdroj zašlete ke kontrole na
J
adresu záruèního servisu.i
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