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Características técnicas

A fonte de calibração microprocessada modelo TH 9020 A5 é apropriada para gerar sinais entre -11,0... +11,0Vcc 
e 0,0...22,0mAcc com a finalidade de testes e calibrações de equipamentos que possuem valores dentre essas 
faixas como padrão de entrada. Construída com tecnologia microprocessada e componentes de primeira linha, 
proporciona ao usuário qualidade e facilidade de operação. 

Com 10 canais de saída (mAcc e Vcc), com memorização dos valores de saída.
Obs: poderá ser memorizado 10 valores em mAcc e 10 valores em Vcc.  
Saída de mAcc: campo de 0,0...22,0 mAcc, com indicação digital (carga máxima: 1200 Ohms).
Saída de Vcc: campo de -11,0...+11,0 Vcc, com indicação digital (carga mínima: 1000 Ohms).
Precisão: 0,5% ± 1 dígito.
Alimentação: 110Vac ou 220Vac 60Hz (selecionável através de jumper interno).
Seleção do canal de saída através de botões (0 a 9) localizados na parte superior da fonte, 
com indicação digital do canal selecionado.
Com botões “mais” e “menos” para aumentar ou diminuir o valor de saída.
Memorização dos valores de saída através de botão “entra”.
Com botão “liga / desliga”.
Seleção de saída de Vcc ou mAcc através chave seletora no frontal.
Com leds para indicar saída de Vcc ou mAcc.
Temperatura ambiente de operação: 0...50ºC.
Construída em alojamento plástico (preto) de alta resistência, com alça para transporte e
apoio sobre mesa ou bancada.
Conexão da alimentação: o de 1m de comprimento, com tomada.
Conexões de Vcc e mAcc através de cabos que são fornecidos com a fonte.

Desenho mecânico com dimensional

    

Peso aproximado: 1kg.
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