
Manual de Operação 
Fonte Ajustável SE-305D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Especificações: 
 

Condições de funcionamento: 
• Tensão de entrada: 110V/220V e 50Hz/60Hz 
• Condições de operação: 0°C até 40°C e < 85% de umidade relativa 
• Condições de armazenamento: -10°C até 70°C e < 90% de umidade relativa 

 

Estabilidade da corrente: 
• A corrente é ajustável zero até o valor nominal; 
• Ruído (ripple): ≤ 5mArms 
• Estabilidade da corrente: ≤ 0,2% + 3mA/5mA 
• Estabilidade da carga: ≤ 0,2% + 3mA/5mA 

 

Estabilidade da tensão: 
• A tensão é ajustável de zero até o valor nominal 
• Ruído (ripple): ≤ 0,5mVrms (5Hz – 1MHz) 
• Estabilidade da tensão: ≤ 0,01% + 3mV 
• Estabilidade da carga: ≤ 0,01% + 5mV 
• Coeficiente de temperatura: ≤ 3000PPM/°C 



 

 

 
 

Painel de controle e informações: 
 

1. Display de tensão de saída 
2. Display de corrente de saída 
3. Led indicador de tensão estável 
4. Led indicador de corrente estável 
5. Ajuste grosso de corrente 
6. Ajuste fino de corrente 
7. Ajuste grosso de tensão 
8. Ajuste fino de tensão 
9. Interruptor geral 
10. Saída negativa 
11. Saída positiva 
12. Ventoinha com controle de temperatura 
13. Seletor de tensão (opcional) 
14. Conector do cabo de energia 
15. Caixa de fusível 
16. Ventilação 
17. Número de série 
18. Proteção de superaquecimento 
19. Saída terra 

 



Instruções: 
 
Cuidados: 

• A tensão de entrada deve corresponder com o seletor no painel traseiro, se tiver um. 
Caso não tenha, a tensão de entrada deve corresponder às especificações do 
equipamento. 

• Não opere em temperaturas maiores que 40 C. 
• Certifique-se de que a ventoinha tenha espaço suficiente para movimentar o ar 

quente. 
• Quando está sendo ligada, a fonte libera uma tensão menor do que o valor ajustado 

até se estabilizar. 

 
Configurando o limite de corrente: 

1. Defina uma corrente máxima para seus equipamentos 
2. Faça um curto circuito temporário entre os terminais da fonte (a tensão deve estar 

menor do que 10V) 
3. Deve-se rodar o controle de tensão até que o indicador CC se acenda. 
4. Ajuste o controle de corrente até o limite desejado e não altere mais ente controle 
5. Por fim, remova o curto circuito e o limite de corrente está configurado com sucesso 

 
Operação: 

1. Coloque o interruptor geral na posição OFF 
2. Verifique se a tensão da tomada é compatível com a fonte 
3. Ligue a fonte na tomada 
4. Ligue o interruptor geral 
5. Ajuste a corrente e tensão desejadas 
6. Conecte a fonte ao equipamento através dos terminais positivos e negativos 

 

 

Características da corrente e tensão constantes: 
O tipo de transformação realizado por este equipamento é conhecido como transformação 
automática de corrente e tensão constantes. Isto significa que dependendo da carga, os 
ajustes podem alterar ou variar. O indicador CV significa tensão constante e o indicador CC 
significa corrente constante. 
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