
Manual de Utilização 
 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS-305D 
 

 
 

Características: 

 

Dois Displays de 3 dígitos, indicação de tensão e corrente independente.  

Tensão de saída ajustável: 0 a 30V. 

Corrente de saída: 0.6 à 5A.  

Precisão: ± 1,5% + 2 dígitos.  

Potenciômetros de ajuste de corrente grosso e fino. 

Potenciômetro de Tensão para ajuste grosso e fino.  

Efeito de fonte: £ 0,01% + 1mV . 

Regulagem de linha: £ 0,4% + 1mA.  

Efeito de carga: £ 0,04% + 15mV. 

Ripple e ruído: < 1mV RMS.  

Proteção contra sobrecarga e curto circuito.  
Proteção de entrada: Fusível 2.15A.  

Temperatura de operação: 0 a 45ºC. 
Umidade de operação: De 20 a 80% RH.  
Alimentação:  110 VAC  ou 220VAC +/- 10%, 60Hz POR CHAVE seletora no 
painel traseiro. 
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIGITAL DHF-1502DD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1- Knob de ajuste de corrente fino (gradativo), este ajuste a corrente de 
saída em até 5.0A Máx.  

2- Knob de ajuste de corrente grosso (grande escala), com saída de até 
5.0A. 

3- Ajuste de tensão knob 3 fino, ajusta a tensão gradativamente. 
4- Ajuste de tensão knob 4 grosso, ajuste de tensão em grande escala. 

 
 

Indicador de Tensão 

VDC 

Ajuste linear de 
tensão, fino e 

grosso 

Ajuste de corrente  
grosso 

Ajuste de corrente 
fino 

Chave Liga/Desliga 

Indicador de 

corrente - A 

Terminais de 
saída de tensão 

(-) (+) 

Ajuste grosso de 
tensão 

Ajuste fino de 
tensão 

Ajuste grosso de 
corrente 

VDC A 

Ajuste fino  de 
corrente 
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Modo de Usar: 
 
 
1- Ajuste a tensão compatível com a rede elétrica no painel traseiro, produto 
ajustado para 220V. 
 
2-Pressione a tecla Power no painel frontal, os mostradores vão acender 
exibindo a tensão e a corrente. 
 
3-Observar  o led CV em vermelho acesso indica estado normal de operação.  
 
4-Ajustar os KNOB's 1 e 2 (corrente) para a corrente desejada (0 - 5A).  
Atenção a corrente selecionada não aparece no mostrador de corrente ele 
indica o consumo de corrente .  
 
5-Ajustar os KNOB's  3 e 4 com a tensão desejada (0 -30VDC). 
 
 
LED CC  se o LED CC acender indica que a corrente passou o limite 
selecionado. Aumente a corrente e religue a carga.  
 

 

Ajuste de Tensão  

AC – 110/220V 

Fusível de 
proteção 

Cooler de 
resfriamento 

Entrada cabo de 
força AC Obs.: Nunca obstruir esta 

entrada, pois poderá 

danificar o equipamento. 
(Perda da garantia) 


