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Tamanho Compacto e Flexibilidade para ATE

Medição integrada de  
tensão e corrente   
Os módulos N6700 já vêm com 
recurso integrado de medição de 
tensão e corrente para simplificar 
o cabeamento e a montagem do 
sistema ATE.

Tamanho compacto
O MPS N6700 da Keysight é uma fonte 
de alimentação chaveada com design 
avançado que cabe em um espaço de 
1U de rack (1,75”/44 mm). Ele tem 
saídas de ventilação nas laterais (não 
há saídas na parte superior e inferior) 
para que outros instrumentos possam 
ser montados diretamente em cima 
ou embaixo dele (é necessário o kit de 
montagem em rack; veja em informa-
ções para pedido).

Figura 1. Conectividade: GPIB, Ethernet 10/100 Base-T e USB 2.0; tudo padrão.

Características do Sistema N6700

Fontes de alimentação são um compo-
nente fundamental em qualquer sistema 
de teste em indústrias como a aeroespa-
cial e de defesa, de eletrônicos de 
consumo, de computadores e periféricos, 
de comunicações, de semicondutores e de 
eletrônicos automotivos. Os sistemas de 
equipamento de teste automático (ATE) 
atuais geralmente requerem múltiplas 
fontes de alimentação. Os projetistas 
desses sistemas são pressionados para 
manter os custos baixos reduzindo o 
espaço ocupado por essas várias fontes 
de alimentação no rack e para aumentar 
continuamente o rendimento dos testes.

O Sistema de Alimentação Modular 
(MPS) compacto N6700 da Keysight 
é um sistema de alimentação CC 
programável, com múltiplas saídas, 1U 
de altura (unidade de rack), que permite 
aos integradores de sistemas de teste 
otimizar o desempenho, a potência e o 
preço conforme suas necessidades.

O MPS N6700 da Keysight dá aos proje-
tistas de sistemas de teste a flexibilidade 
para combinar mais de 30 módulos de 
alimentação CC diferentes e criar um 
sistema de alimentação CC com 1 a 4 
canais para atender a requisitos de teste 
específicos. Os engenheiros de sistemas 
de teste podem investir em saídas de 
alta performance quando precisarem de 
mais velocidade e precisão ou em saídas 
básicas para requisitos de alimentação 
CC simples.

 – Ideal para sistemas ATE em P&D,  
validação de projetos e manufatura

 – Compacto: até quatro saídas em 1U
 – Sistema modular flexível: combine 

diferentes níveis de alimentação e de 
desempenho para otimizar seu investi-
mento

 – Módulos de alta performance para 
requisitos críticos de teste

 – Módulos básicos para requisitos  
simples de alimentação CC

 – Rápido processamento de comandos  
e velocidade de saída para aumentar  
o rendimento

 – Conexão via GPIB, LAN ou USB
 – Totalmente compatível com a especi-

ficação LXI Classe C



3

Recursos de proteção
Cada módulo N6700 é protegido contra 
sobretensão, sobrecorrente e sobretem-
peratura. Uma condição de falha em um 
módulo pode ser detectada por outros 
módulos em até 10 microssegundos para 
que eles possam se desligar rapidamente e 
evitar a exposição do dispositivo sob teste 
(DUT) a situações de risco.

Conectividade
O MPS N6700 inclui as interfaces padrões 
GPIB, USB 2.0 e LAN Ethernet 10/100 
Base-T. Embora o GPIB seja mais apro-
priado para uso com sistemas existentes, a 
Keysight oferece USB e LAN para que você 
aproveite a disponibilidade, a velocidade e 
a facilidade de uso de interfaces padrões 
da indústria computacional. O N6700 é 
totalmente compatível com a especifica-
ção LXI classe C.

Segurança
Quando usado em sistemas com GPIB,  
as interfaces LAN e/ou USB podem ser 
desativadas para maior segurança.  
Além disso, todos os dados e configura-
ções na memória RAM não volátil podem 
ser apagados pelo painel frontal.
 

Controle de qualquer navegador
O N6700 pode ser controlado através  
de um navegador web padrão. Ele contém 
um servidor web que disponibiliza páginas 
web para monitorar, controlar e configurar 
o MPS.

Sequenciamento de saídas
Cada módulo de alimentação CC pode 
ser configurado individualmente para ligar 
ou desligar com um atraso. Ajustando 
os tempos de atraso e comandando o 
N6700 para ligar, você pode configurar 
as saídas dos módulos N6700 com uma 
sequência particular. A mesma ferramenta 
de sequenciamento está disponível para 
desligar os módulos em uma determinada 
ordem.

Para aplicações que requerem o sequen-
ciamento de mais de quatro módulos 
de alimentação CC, o recurso pode ser 
estendido para vários mainframes N6700. 
Conectando as portas de E/S no painel 
traseiro dos mainframes entre si, um par 
de sinais de sincronização é enviado entre 
eles, permitindo que a sequência de saídas 
de cada mainframe seja sincronizada. Esse 
recurso é suportado pelos mainframes 
N6700B, N6701A e N6702A. Ele não está 
disponível para o mainframe N6700A, que 
já foi descontinuado.

Figura 2. Sequenciamento de saídas.

Módulo 1

Saída ligada

V1

V2

V3Módulo 2

Atraso 2

Atraso 3
Módulo 3
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Variação de tensão 
programável
Para algumas aplicações, como 
limitação da corrente de inrush ou 
alimentação de dispositivos sensíveis, 
é necessário diminuir e controlar a 
velocidade da fonte de alimentação 
para manter uma taxa de variação 
de tensão específica. O N6700 
oferece programação da variação de 
tensão para que você possa controlar 
facilmente a velocidade com a qual 
a saída de tensão varia. Você pode 
configurar a velocidade da mudança 
de tensão com qualquer valor entre a 
velocidade máxima de programação 
de aumento/redução de tensão e a 
mudança mais lenta de até 10 segun-
dos. O recurso de programação da 
variação de tensão está disponível no 
painel frontal para operação manual 
ou via controle computacional.

Operação em série
Para aumentar a tensão e a potência 
disponíveis, saídas com valores nomi-
nais similares podem ser operadas 
diretamente em série.
 

Fácil operação em paralelo 
com canais virtuais
Para aumentar a potência e a corrente 
disponíveis, saídas com valores nomi-
nais idênticos podem ser operadas em 
paralelo. Para simplificar a operação  
em paralelo em aplicações que reque-
rem correntes maiores do que qualquer 
saída individual, o N6700 oferece 
canais virtuais, um recurso de firmware 
que possibilita que o sistema N6700 
trate até 4 canais como um único 
canal sincronizado. Depois de configu-
rado, todas as funções (alimentação, 
medição, disparo, proteção e status de 
monitoramento) se comportam como 
se houvesse um canal com até quatro 
vezes a capaci-dade de um canal indi-
vidual, sem ter de escrever uma única 
linha de código para gerir a interação e 
a sincronização das fontes em paralelo.

O recurso de canais virtuais está 
disponível no painel frontal do N6700 
para operação manual ou via controle 
computacional.

Ferramenta de gestão de 
energia permite alocar a 
potência do mainframe
Com frequência, um DUT requer apenas 
uma fonte CC de alta potência e muitas 
fontes CC de baixíssima potência. Já 
que o DUT não exige potência total de 
todas as saídas, você pode optar por 
economizar dinheiro configurando um 
sistema no qual a soma dos módulos 
instalados em um mainframe exceda a 
potência total disponível no mainframe. 
Nesse caso, a ferramenta de gestão 
de energia do N6700 permite alocar a 
potência do mainframe nas saídas onde 
ela é necessária, resultando no aprovei-
tamento e na flexibilidade máximos dos 
recursos. Isso oferece segurança contra 
desligamentos inesperados e perigosos 
que podem ocorrer com sistemas de 
alimentação sem gestão de energia 
quando operados de modo similar. 

Por exemplo, se seu DUT requer 280 W 
na entrada principal e 10 W em cada 
uma das três entradas auxiliares, você 
pode configurar um sistema composto 
por um módulo CC de 300 W e três 
módulos CC de 100 W. Embora a soma 
da potência dos módulos seja 600 W, 
você ainda pode utilizar o mainframe 
MPS N6700B de 400 W. Graças aos 
recursos de gestão de energia, você 
pode alocar os 300 W para o módulo de 
300 W enquanto destina apenas 33 W 
para cada módulo de 100 W.

Observe que se você instalar um dos 
novos módulos de 500 W em um 
mainframe MPS de 400 W, talvez não 
consiga operar esse módulo com sua 
potência total de saída.
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Plugue mainframes de alta 
potência em soquetes CA 
padrões sem circuitos espe-

Ao ligar o mainframe MPS N6702A de 
1200 W, ele detecta automaticamente 
a potência disponível na linha CA. Se 
a tensão da linha CA for de tal ordem 
que a corrente resultante exceda o valor 
nominal de uma tomada CA padrão, 
o mainframe automaticamente reduz 
a potência total disponível para não 
sobrecarregar a linha CA. O N6702A 
limita a potência de saída a 600 W, 
permitindo que o mainframe de alta 
potência seja plugado a qualquer 
tomada padrão. Isso é bastante con-
veniente para uma verificação inicial 
do sistema MPS na bancada. Também 
é conveniente para o desenvolvimento 
de testes, o que geralmente é feito 
na bancada quando o DUT ainda não 
suporta a potência total. Você também 
pode controlar a redução de potência 
manualmente alocando menos que a 
potência total disponível no mainframe 
entre os módulos. Consequentemente,  
o N6702A drenará menos energia  
(e menos corrente) da linha CA.
 

Disparos
O mainframe MPS compacto N6700 tem 
sinais de entrada e saída que permitem 
que ele seja sincronizado com eventos 
externos. Por exemplo, o fechamento de 
uma chave pode disparar o N6700 para 
que ele aplique tensão no DUT ou faça 

uma medição.

Drivers
O N6700 vem com drivers VXI plug  
and play e IVI-COM. Os drivers LabView 
estão disponíveis em NI.COM.

Linguagem de programação 
O N6700 oferece suporte para SCPI 
(Comandos Padronizados para 
Instrumentação Programável).

O firmware do N6700 é armazenado 
em FLASH ROM e pode ser facilmente 
atualizado quando há novos recursos 
disponíveis. O firmware pode ser baixado 
no N6700 via GPIB, LAN ou USB usando  
o programa utilitário de atualização 
fornecido. A Keysight recomenda que você 
mantenha seu sistema N6700 atualizado 
com as versões disponíveis em www.
keysight.com/find/N6700firmware.
 

Relés de desconexão e inversão 
da polaridade das saídas
Os módulos N6700 podem ser adquiridos 
individualmente com relés opcionais de 
desconexão da saída (opção 761) ou relés 
de desconexão/inversão da polaridade da 
saída (opção 760). Veja a disponibilidade 
dessas opções na tabela da página 16.  
Todos os relés são embutidos nos  
módulos, o que elimina a necessidade 
de fiação externa e espaço no rack para 
incorporá-los.

Embora os trilhos positivo e negativo da 
malha de saída sejam fisicamente desco-
nectados dos terminais de saída com as 
opções 760 e 761, uma pequena rede CA 
ainda permanece conectada aos terminais 
de saída positivo e negativo. Essa rede CA 
é necessária para atender a requisitos de 
conformidade de interferência eletromag-
nética.

Com a opção 761, relés de desconexão 
da saída, relés mecânicos desconectam 
os lados positivo e negativo da fonte de 
alimentação, inclusive os terminais de 
sensoriamento.

Com a opção 760, relés de desconexão 
e inversão da polaridade da saída, relés 
mecânicos ligam os lados positivo e 
negativo da fonte, inclusive os terminais 
de sensoriamento, resultando na 
inversão da polaridade da tensão no 
DUT. Além da inversão de polaridade, 
a opção 760 tem a mesma função de 
desconexão da saída da opção 761. 

Nota: a corrente de saída fica limitada 
em alguns módulos quando a opção 
760, relés de desconexão e inversão da 
polaridade da saída, é instalada.  
Consulte a tabela de opções disponíveis 
na página 16 para mais informações 
sobre as limitações da corrente máxima 
com a opção 760.
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Painel frontal
Além de controle total através das 
três interfaces padrões, o N6700 
tem um painel frontal completo que 
facilita a operação manual para 
prototipagem, depuração e solução 
de problemas de sistemas de teste 
automatizados. Você pode ter a 
certeza de que o N6700 está  
funcionando corretamente porque 
consegue visualizar as configura-
ções e valores reais das quatros 
saídas ao mesmo tempo.

Ventoinhas mais silenciosas 
para reduzir o ruído
Para reduzir o ruído acústico, os 
mainframes N6700 controlam a 
velocidade das ventoinhas. Ao 
operar abaixo da potência total de 
saída, as ventoinhas de resfriamento 
desaceleram, produzindo menos 
ruído.
 

Entrada CA universal
O N6700 tem uma entrada universal  
que opera de 100-240 VCA, 
50/60/400 Hz. Não há interruptores 
para configurar nem fusíveis para 
trocar ao alterar a tensão. A entrada 
CA emprega correção do fator de 
potência.

Figura 3. O painel frontal exibe até 4 canais simultaneamente (a imagem mostra 3 canais instalados).

Figura 4. Painel traseiro (a imagem mostra 3 canais instalados).

Figura 5. Desconexão rápida dos terminais de alimentação e sensoriamento.

Desconexão rápida
Cada módulo de alimentação pode ser 
desconectado rapidamente para fácil 
configuração e manutenção do sistema.
 

Kit de montagem em rack
O N6700 pode ser facilmente montado 
em um rack com o kit N6709A. Esse kit 
contém todos os acessórios necessários 
para montar um mainframe N6700 em 
apenas 1U de espaço. Ele também inclui 
alças frontais e suportes traseiros que 
ocupam o lugar dos trilhos deslizantes 
de racks padrões. Note que esses trilhos 
não são compatíveis com o N6700 
devido ao seu tamanho de 1U e aos 
requisitos de ventilação.
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Série de alta performance 
N6750

Para aplicações em que a fonte de 
alimentação tem papel essencial. 
Agora com até 500 W de potência.

Os módulos de alimentação CC de alta 
performance, com seleção automática 
de faixa, da Série N6750 da Keysight 
oferecem baixo ruído, alta precisão 
e mudanças da tensão de saída que 
são de 10 a 50 vezes mais rápidas do 
que em outras fontes de alimentação. 
Além disso, a Keysight incluiu, pela 
primeira vez, extensões de teste de alta 
velocidade em fontes de uso geral. Essas 
extensões oferecem um digitalizador 
similar ao de um osciloscópio, que 
simplifica a configuração do sistema e 
aumenta a precisão de medição para 
visualizar transientes ou pulsos de alta 
velocidade no DUT. A capacidade de 
mudança de faixa automática possibilita 
que uma fonte faça o trabalho de várias 

fontes tradicionais.

Como Escolher os Módulos de Alimentação CC Certos para seus 
Requisitos de Testes Automatizados

Série de precisão N6760

Para aplicações de precisão. 
Agora com até 500 W de 
potência.

Os módulos de alimentação CC de 
precisão da Série N6760 da Keysight 
oferecem controle e medição precisos 
na faixa de mili e microampères, com 
capacidade para digitalizar tensão e 
corrente simultaneamente e capturar  
as medições em um buffer de dados 
similar ao de um osciloscópio.

Séries básicas N6730/40/70

Para aplicações básicas. Agora com 
tensões até 150 V.

Os módulos de alimentação CC das 
Séries N6730, N6740 e N6770 da 
Keysight têm recursos de programação 
de tensão e corrente, de medição e de 
proteção por um preço bem econômico, 
o que os tornam ideais para alimentar o 
DUT ou equipamentos de sistemas ATE, 
como uma ferramenta de controle.

Série de SMUs N6780

Para aplicações que exigem 
operação em múltiplos quadrantes 
e alta precisão.

Para obter detalhes sobre esses pro- 
dutos e sobre como eles podem ser 
empregados em aplicações que incluem 
análise de descarga de bateria e testes 
funcionais, acesse www.keysight.com/
find/N6780 e baixe a Folha de Dados 
das Unidades de Fonte/Medida (SMUs) 
da Série N6780 para o Sistema de 
Alimentação Modular N6700, literatura 
de número 5990-5829PTBR.

N6783
Para obter detalhes sobre esses 
produtos e sobre como eles podem 
ser empregados em aplicações  
específicas, visite 
www.keysight.com/find/N6783A-BAT  
www.keysight.com/find/N6783A-MFG e 
baixe a Folha de Dados N6783A-BAT, 
5990-8662EN e a Folha de Dados 
N6783A-MFG, 5990-8643EN.

Figura 6a. Série básica.

Figura 6b. Os módulos de alta performance 
N6753A - N6756A e os módulos de 
precisão N6763A - N6766A ocupam dois 
slots dentro do mainframe. Todos os 
outros módulos ocupam apenas um slot.

pelo usuário.
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Quando seus testes exigem que a 
fonte de alimentação faça mais do que 
só gerar um nível CC constante, os 
módulos de alimentação CC de alta 
performance, com seleção automática 
de faixa, da Série N6750 e os módulos 
de alimentação CC de precisão da Série 
N6760A são perfeitos. Esses módulos 
combinam saídas rápidas com controles 
flexíveis e medições sofisticadas. As 
Séries N6750/60 vão além da fonte de 
alimentação; elas são instrumentos de 
estímulo e resposta.

Para caber em 1U, as Séries N6750/60 
têm um design avançado de chavea-
mento que possibilita saídas rápidas 
com baixo ruído, o que geralmente é 
encontrado em fontes de alimentação 
lineares.

Saídas com baixo ruído
O design foi pensado com muito  
cuidado para garantir baixo ruído no 
modo normal (ondulação e pico a pico) 
e no modo comum. Essas fontes de  
alimentação chaveadas superam a 
maioria das fontes lineares no mercado.

Recursos Adicionais

Mudanças rápidas de tensão

No quesito velocidade, os módulos CC  
de alta performance com seleção 
automática de faixa da Série N6750,  
os módulos CC de precisão da Série 
N6760 e as unidades de fonte/medida 
(SMUs) da Série N6780 têm desempenho 
superior ao de uma fonte de alimenta-
ção CC típica. Esses módulos podem 
aumentar e reduzir a tensão rapidamente 
com um circuito ativo de programação.  
Por exemplo, a tensão pode ir de 0 a 
50 V ou vice-versa em menos de 1,5 
milissegundo.

Note que para pequenas mudanças de 
tensão de 0 a 5 V ou vice-versa, por 
exemplo, a velocidade de programação 
é menor que 200 microssegundos. Essas 
velocidades de saída permitem que as 
séries N6750/60/80 obtenham rendimento 
máximo quando seus testes requerem 
mudanças frequentes nas configurações 
de tensão da fonte.
 

Tensão

Saída de 50 W com seleção 
automática de faixa

Corrente

50 V

10 V

0 1 A 5 A

Curva de 50 W

Flexibilidade com a seleção 
automática de faixa
Os módulos CC de alta performance 
N6750 e os módulos CC de precisão 
N6760 são mais flexíveis porque 
têm saídas com seleção automática 
de faixa. Essa capacidade oferece 
potência máxima em qualquer saída 
de tensão até 60 V. Isso permite que 
uma fonte de alimentação faça o 
trabalho de muitas, já que sua faixa 
operacional cobre tensões e correntes 
baixas e altas. 

Por exemplo, o módulo CC de alta 
performance com seleção automática 
de faixa N6755A, com valores 
nominais de 20 V, 50 A e 500 W pode 
fornecer potência total com:
10 V com 50 A (= 500 W),
20 V com 25 A (= 500 W),
15 V com 33 A (= 500 W),
ou qualquer ponto nesses intervalos.

Figura 7. Recurso de seleção automática de faixa.
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Portanto, essa fonte de alimentação 
de 500 W com seleção automática de 
faixa pode produzir combinações de 
tensão e corrente como uma fonte de 
alimentação de 1000 W sem seleção 
automática de faixa graças às faixas 
de tensão e corrente estendidas.

A flexibilidade do recurso de seleção 
automática de faixa é útil quando 
o DUT opera em amplas faixas de 
tensão, quando o sistema ATE precisa 
testar uma ampla gama de DUTs, 
ou quando é preciso ter margem 
porque a fonte de alimentação do ATE 
precisa ser selecionada antes que os 
requisitos de potência do DUT sejam 
determinados.

Extensões de teste de alta 
velocidade
Para acelerar seus testes ainda mais, 
os módulos de alimentação CC N6700 
oferecem extensões de teste de alta 
velocidade (HSTE). Esse aperfeiçoa-
mento dos módulos integra recursos 
similares aos de um gerador de  
formas de onda arbitrárias e aos de 
um osciloscópio. O HSTE é opcional 
nas Séries N6730/40/50/70. Ele é 
padrão nos módulos de precisão 
N6760, nas SMUs N6780 e nos 
módulos de uso específico N6783A.

No modo lista do HSTE, você pode 
baixar até 512 valores de tensão e 
corrente. Nesse modo você também 
pode programar a saída para executar 
uma lista de pontos de tensão e cor-
rente. Para cada um desses pontos, 
pode ser especificado um tempo de 
duração durante o qual a fonte de 
alimentação permanecerá no valor 
determinado pelo tempo programado. 
Para cada valor na lista, você pode 
estabelecer um tempo de duração 
diferente de 0 a 262 segundos, com 
uma resolução de 1 microssegundo.* 
Depois, você pode disparar o módulo 
para que ele comece a executar a 
lista. O módulo percorre toda a lista, 
ficando em cada ponto pelo tempo 
programado antes de ir para o 
próximo ponto. Isso acelera a 
execução, pois remove o processo 
computacional de E/S.

Figura 8. Modo lista das extensões de teste de alta velocidade 
oferece o recurso de geração arbitrária de potência.

Tensão

Tempo em segundos

O resultado é uma saída que muda 
automaticamente, conforme a lista 
programada, assim como em um 
gerador de formas de onda arbitrárias.

* Note que o tempo de resposta da 
saída é menor que 5 milissegundos 
para cada mudança de tensão, então, 
passos menores que 5 milissegundos 
não atingirão o valor final da saída 
de tensão antes de ir para o próximo 
passo. Isso é útil para criar formas de 
onda suaves.
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O HSTE também oferece um digitali-
zador, similar ao de um osciloscópio, 
integrado ao módulo de alimentação 
para capturar tensão e corrente com até 
524.288 pontos e até 97.656 amostras 
por segundo. As SMUs N6780 medem 
com 195.312 amostras por segundo. 

Para aplicações como validação de 
projetos de dispositivos digitais  
alimentados por bateria, a capacidade 
de capturar informações dinâmicas 
sobre a corrente fluindo para o DUT  
permite que os engenheiros compreen-
dam melhor o dreno de corrente da  
bateria do dispositivo e otimizem a 
gestão de energia durante a operação 
normal e o modo de espera do DUT.

O digitalizador também pode ser  
sincronizado com mudanças na saída. 
Por exemplo, ele pode fazer medições 
em resposta a um disparo gerado por 
uma mudança na tensão de saída, a 
qual foi determinada no modo lista. 
Nessa configuração, você pode garantir 
que as medições sejam realizadas no 
momento certo durante cada passo de 
uma lista em execução. Isso é particu-
larmente útil para medir o consumo de 
corrente durante um estímulo que muda 
a tensão rapidamente, como o dreno de 
corrente durante uma saída de tensão 
pulsada.

Alta performance em níveis 
baixos 
Os módulos de alimentação CC de 
precisão da Série N6760 têm faixa dupla 
de programação e medição. Na faixa 
inferior, essas fontes oferecem precisão 
na região de mili e microampères. Elas 
são especialmente apropriadas para 
testar semicondutores e dispositivos 
passivos ou para aplicações que exigem 
saídas precisamente controladas e 
medições exatas.

Unidades de fonte/medida 
para as aplicações mais 
exigentes
As unidades de fonte/medida (SMUs)  
da Série N6780 têm o maior nível de  
de-sempenho da família N6700. Essas 
SMUs fazem medições extremamente 
precisas até a faixa de nanoampères, 
enquanto operam como fonte de tensão 
CC, fonte de corrente CC e carga  
eletrônica. Para obter detalhes sobre 
esses produtos e sobre como eles podem 
ser empregados em aplicações que 
incluem análise de descarga de bateria 
e testes funcionais, acesse www.keysight.
com/find/N6780 e baixe a Folha de Dados 
das Unidades de Fonte/Medida (SMUs) 
da Série N6780 para o Sistema de 
Alimentação Modular N6700, literatura 
de número 5990-5829PTBR.
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Para especificações e características detalhadas dos produtos, consulte o Guia de Especificações da Família de 
Alimentação Modular N6700 da Keysight em http://literature.cdn.keysight.com/N6700-90001.pdf.

Características dos Módulos de Alimentação CC

Recurso 
(  = disponível)

Alimentação CC básica 
N673xB, N674xB, N677xA

Alta performance 
N675xA

Precisão 
N676xA

50 W de saída N6731B – N6736B N6751A N6761A

100 W de saída N6741B – N6746B N6752A N6762A

300 W de saída N6773A – N6777A N6753A, N6754A N6763A, N6764A

500 W de saída N6755A, N6756A N6765A, N6766A

Relés de desconexão da saída Opção 761 Opção 761 Opção 761

Relés de desconexão/inversão da polaridade da saída Opção 760 Opção 760 Opção 760

Seleção automática da faixa de saída

Prioridade no fornecimento de tensão ou corrente N6761A, N6762A

Medições precisas de tensão e corrente

Faixas de saída de tensão e corrente baixas N6761A, N6762A

Faixas de medição de tensão e corrente baixas

Opção 2UA

Traços de osciloscópio de tensão e corrente simultâneos

Opção 054 Opção 054

Opção 054 Opção 054

 Opção 054 Opção 054

slots N6753A, N6756A N6763A, N6766A

Recurso
(  = disponível)

Unidades de fonte/medida (SMUs)

N6781A N6782A N6784A N6783A-BAT N6783A-MFG

Valor nominal de saída 20 W 20 W 20 W 24 W 18 W

Operação em 2 quadrantes

Operação em 4 quadrantes

Entrada auxiliar de medição de tensão

Relés de desconexão da saída Opção 761 Opção 761

Proteção contra tensão negativa

Modo prioritário de tensão ou corrente

Resistência de saída programável

Faixa de saída de 600 mV

Faixa de saída de 300 mA

Faixas de saída de 100 mA, 10 mA

Faixas de medição de 1 V, 100 mV

Faixa de medição de 150 mA

Medição simultânea de tensão e corrente

Medição com seleção automática de faixa

Recurso de saída em lista

Capacidade de leitura de comandos 

Taxa de amostragem programável
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Nota: esta folha de dados não inclui uma lista exaustiva de todas as especificações e características dos módulos. 
Especificações completas de desempenho e características adicionais de todos os módulos disponíveis em  
http://literature.cdn.keysight.com/N6700-90001.pdf. Consulte o Guia de Especificações da Família de Alimentação 
Modular N6700 da Keysight, literatura de número N6700-90001.

Valores nominais
de saída CC

(Volts/Amps/Watts)

Ondulação  
e ruído

(pico a pico/RMS)

Precisão de
programação

de tensão

Precisão de
programação
de corrente

Precisão de
medição

de tensão

Precisão de
medição

de corrente

N6731B 5 V/10 A/50 W 10 mV/2 mV 0,1% + 19 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 20 mV 0,15% + 20 mA
N6732B 8 V/6,25 A/50 W 12 mV/2 mV 0,1% + 19 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 20 mV 0,15% + 10 mA
N6733B 20 V/2,5 A/50 W 14 mV/3 mV 0,1% + 20 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 20 mV 0,15% + 5 mA
N6734B 35 V/1,5 A/52,5 W 15 mV/5 mV 0,1% + 35 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 35 mV 0,15% + 4 mA
N6735B 60 V/0,8 A/50 W 25 mV/9 mV 0,1% + 60 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 60 mV 0,15% + 4 mA
N6736B 100 V/0,5 A/50 W 30 mV/18 mV 0,1% + 100 mV 0,15% + 10 mA 0,1% + 100 mV 0,15% + 2 mA
N6741B 5 V/20 A/100 W 20 mV/2 mV 0,1% + 19 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 20 mV 0,15% + 20 mA
N6742B 8 V/12,5 A/100 W 12 mV/2 mV 0,1% + 19 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 20 mV 0,15% + 10 mA
N6743B 20 V/5 A/100 W 14 mV/3 mV 0,1% + 20 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 20 mV 0,15% + 5 mA
N6744B 35 V/3 A/105 W 15 mV/5 mV 0,1% + 35 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 35 mV 0,15% + 4 mA
N6745B 60 V/1,6 A/100 W 25 mV/9 mV 0,1% + 60 mV 0,15% + 20 mA 0,1% + 60 mV 0,15% + 4 mA
N6746B 100 V/1 A/100 W 30 mV/18 mV 0,1% + 100 mV 0,15% + 10 mA 0,1% + 100 mV 0,15% + 2 mA
N6751A 50 V/5 A/50 W 4,5 mV/0,35 mV 0,06% + 19 mV 0,1% + 20 mA 0,05% + 20 mV 0,1% + 4 mA
N6752A 50 V/10 A/100 W 4,5 mV/0,35 mV 0,06% + 19 mV 0,1% + 20 mA 0,05% + 20 mV 0,1% + 4 mA
N6753A 20 V/50 A/300 W 5 mV/1 mV 0,06% + 10 mV 0,1% + 30 mA 0,05% + 10 mV 0,1% + 30 mA
N6754A 60 V/20 A/300 W 6 mV/1 V 0,06% + 25 mV 0,1% + 12 mA 0,05% + 25 mV 0,1% + 8 mA
N6755A 20 V/50 A/500 W 5 mV/1 mV 0,06% + 10 mV 0,1% + 30 mA 0,05% + 10 mV 0,1% + 30 mA
N6756A 60 V/17 A/500 W 6 mV/1 V 0,06% + 25 mV 0,1% + 12 mA 0,05% + 25 mV 0,1% + 8 mA
N6761A 1 50 V/1,5 A/50 W 4,5 mV/0,35 mV 0,016% + 6 mV 0,04% + 0,2 mA 0,016% + 6 mV 0,04% + 0,16 mA
N6762A 1 50 V/3 A/100 W 4,5 mV/0,35 mV 0,016% + 6 mV  0,2 mA 0,016% + 6 mV 0,04% + 0,16 mA
N6763A 1 20 V/50 A/300 W 5 mV/1 mV 0,03% + 5 mV 0,1% + 15 mA 0,03% + 10 mV 0,1% + 10 mA
N6764A 1 60 V/20 A/300 W 6 mV/1 V 0,03% + 12 mV 0,1% + 15 mA 0,03% + 25 mV 0,1% + 5 mA
N6765A 1 20 V/50 A/500 W 5 mV/1 mV 0,03% + 5 mV 0,1% + 15 mA 0,03% + 10 mV 0,1% + 10 mA
N6766A 1 60 V/17 A/500 W 6 mV/1 V 0,03% + 12 mV 0,1% + 15 mA 0,03% + 25 mV 0,1% + 5 mA
N6773A 20 V/15 A/300 W 20 mV/3 mV 0,1% + 20 mV 0,15% + 60 mA 0,1% + 20 mV 0,15% + 15 mA
N6774A 35 V/8,5 A/300 W 22 mV/5 mV 0,1% + 35 mV 0,15% + 60 mA 0,1% + 35 mV 0,15% + 12 mA
N6775A 60 V/5 A/300 W 35 mV/9 mV 0,1% + 60 mV 0,15% +60 mA 0,1% + 60 mV 0,15% +12 mA
N6776A 100 V/3 A/300 W 45 mV/18 mV 0,1% + 100 mV 0,15% + 30 mA 0,1% + 100 mV 0,15% + 6 mA
N6777A 150 V/2 A 300 W 68 mV/27 mV 0,1% + 150 mV 0,15% + 30 mA 0,1% + 150 mV 0,15% + 6 mA
N6781A 1 20 V/± 3 A/20 W 12 mV/1,2 mV 0,025% + 1,8 mV 0,04% + 0,3 mA 0,025% + 1,2 mV 0,03% + 0,25 mA
N6782A 1 20 V/±3 A/20 W 12 mV/1,2 mV 0,025% + 1,8 mV 0,04% + 0,3 mA 0,025% + 1,2 mV 0,03% + 0,25 mA
N6784A 1 ± 20 V/± 3 A/20 W 12 mV/1,2 mV 0,025% + 1,8 mV 0,04% + 0,3 mA 0,025% + 1,2 mV 0,03% + 0,25 mA
N6783A-BAT 2  V/−2 A to 3 A/24 W 8 mV/1,5 mV 0,1%  10 mV 0,1% + 1,8 mA 0,05% + 5 mV 0,1% + 0,6 mA 

2 6 V/−2 A; 3 A/18 W 8 mV/1,5 mV 0,1% + 10 mV 0,1% + 1,8 mA 0,05% + 5 mV 0,1% + 0,6 mA

1. Esses módulos de alimentação têm múltiplas faixas de alimentação e medição; os valores mostrados representam a maior faixa.
2. Esses módulos de alimentação têm múltiplas faixas de medição; os valores mostrados representam a maior faixa.

N6783A-MFG 
N6785A 20 V/1 /− 8 A/ 80 W 15 mV/ 1,5 mV 0,025%  1,8 mV 0,04% + 1,5 mA 0,025% + 1,8 mV

0,04% +

1,5−
N678 20 V/ / 8 A 80 W 15 mV/ 1,5 mV 0,025%  1,8 mV 0,04% + 1,5 mA 0,025% + 1,8 mV

0,04% mA
0,04% mA

−
−

+
+ − 1,5−6A 1
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Principais Características do Mainframe Analisador de Potência CC

Interfaces

GPIB Interface compatível com SCPI — 1993, IEEE 488.2

Compatibilidade com LXI Classe C

USB 2.0 Requer a Biblioteca de E/S da Keysight, versão M.01.01 ou 14.0 e superior

LAN 10/100 Requer a Biblioteca de E/S da Keysight, versão L.01.01 ou 14.0 e superior

Condições ambientais

Ambiente operacional

Faixa de temperatura

Umidade relativa

Altitude Até 2.000 metros

Entrada CA

Valores nominais de entrada ~ 100 VCA – 240 VCA; 50/60/400 Hz

Consumo de energia

Fator de potência 0,99 com entrada e potência nominais

Peso líquido

12,73 kg/28 lb.

N6701A com 4 módulos de alimentação 11,82 kg/26 lb.

N6702A com 4 módulos de alimentação 14,09 kg/31 lb.

Dimensões N6700B /N6701A N6702A

Altura/largura/comprimento 44,45 mm / 432,5 mm / 585,6 mm
1,75” / 17,03” / 23,06”

44,45 mm / 432,5 mm / 633,9 mm 
1,75” / 17,03” / 24,96”
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Informações para Pedido

O analisador de potência 
CC está disponível de duas 
maneiras

1.  Adquira o mainframe N6700B, 
N6701A ou N6702A e os módulos 
separadamente (veja os passos 
abaixo). Cada item será enviado em 
um embalagem individual para que 
você mesmo monte o sistema.

2.  Adquira o sistema N6710B, N6711A 
ou N6712A, que são sistemas 
montados sob encomenda, enviados 
como uma fonte de alimentação CC 
com múltiplas saídas, já configurada. 
Consulte as páginas 18 e 19 para 
informações de pedido.

Para encomendar o MPS N6700 com 
um mainframe e os módulos, siga os 
passos abaixo.

Passo 1
Selecione um mainframe de acordo  
com seus requisitos de alimentação.

Passo 2
Selecione a documentação e o cabo  
de alimentação adequados.

Passo 3
Adquira de 1 a 4 módulos (veja a página 
seguinte). Se a soma da potência dos 
módulos exceder a potência nominal 
total do mainframe, consulte a página  
4 para conhecer a ferramenta de gestão 
de energia da Keysight. Cada módulo 
ocupa um slot, exceto os módulos 
N6753A-N6756A e N6763A-N6766A, 
que ocupam dois slots.

Mainframes

N6700B Mainframe do sistema de alimentação modular compacto, 400 W
Comporta de 1 a 4 módulos. Potência total de saída = 400 W

N6701A Mainframe do sistema de alimentação modular compacto, 600 W
Comporta de 1 a 4 módulos. Potência total de saída = 600 W

N6702A Mainframe do sistema de alimentação modular compacto, 1200 W
Comporta de 1 a 4 módulos. Potência total de saída = 1200 W

Opções disponíveis para os sistemas N6710B, N6711A e N6712A

N6709A Kit de montagem em rack
Necessário para montagem em rack. 
Acessórios padrões de montagem em rack não são adequados.

N6708A Kit de painéis de preenchimento
Necessário quando há slots vazios em um mainframe.
Cada kit contém 3 painéis de preenchimento.

OL1 Documentação completa em CD-ROM e guias do usuário impressos

900 Cabo de alimentação, Reino Unido, P/N 8120-1351

901 Cabo de alimentação, Austrália e Nova Zelândia, P/N 8120-1369

902 Cabo de alimentação, Europa e Coreia, P/N 8120-1689

903 Cabo de alimentação, EUA e Canadá, 120 V, P/N 8120-4383

904 Cabo de alimentação, EUA e Canadá, 240 V, P/N 8120-0698

906 Cabo de alimentação, Suíça, P/N 8120-2104

912 Cabo de alimentação, Dinamarca, P/N 8120-2956

917 Cabo de alimentação, África do Sul e Índia P/N 8120-4211

918 Cabo de alimentação, Japão, 100 V, P/N 8120-5342
Nota: para o modelo N6712A, a potência máxima permitida é 600 W 
com 100 VCA. Para atingir a potência total de 1200 W, é necessário usar 
a opção 929 com 200 VCA.

919 Cabo de alimentação, Israel, P/N 8120-6800

920 Cabo de alimentação, Argentina, P/N 8120-6869

921 Cabo de alimentação, Chile, P/N 8120-6980

922 Cabo de alimentação, China, P/N 8120-8376

927 Cabo de alimentação, Tailândia e Brasil, P/N 8120-8871

929 Cabo de alimentação, Japão, 200 V, P/N 8121-1392
Nota: esta opção está disponível somente para o modelo N6702A. 

Passo 4
Para operação correta, você deve 
preencher qualquer slot vazio com 
painéis de preenchimento. Para isso,  
é NECESSÁRIO adquirir o kit de painéis 
de preenchimento. Cada kit contém três 
painéis de preenchimento. Cada painel 
preenche um slot vazio no mainframe.

Passo 5
Para montar seu N6700 no rack,  
é NECESSÁRIO adquirir o kit de  
montagem em rack. 
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Informações para Pedido (continuação)

Módulos
Adquira de 1 a 4 módulos para cada 
mainframe N6700B, N6701A ou 
N6702A (para adquirir um sistema 
personalizado com módulos já 
integrados ao N6710B, N6711A ou 
N6712A, consulte a página 18). Se 
a soma da potência dos módulos 
exceder a potência nominal total do 
mainframe, consulte a página 4 para 
conhecer a ferramenta de gestão de 
energia da Keysight.

Você pode especificar cada opção 
individualmente para cada módulo. 
Por exemplo, você pode adquirir um 
módulo com a opção 761 (relés de 
desconexão da saída) e os outros  
sem essa opção.

Quando suas necessidades mudarem 
e você quiser alterar a configuração 
ou adicionar mais módulos a um 
mainframe N6700A, N6700B, N6701A 
ou N6702A existente, use estas infor-
mações para encomendar os módulos 
desejados.

Módulos

Módulos de 
alimentação 
CC de 50 W da 
Série N6730

N6731B Módulo de alimentação CC, 5 V, 10 A, 50 W

N6732B Módulo de alimentação CC, 8 V, 6,25 A, 50 W

N6733B Módulo de alimentação CC, 20 V, 2,5 A, 50 W

N6734B Módulo de alimentação CC, 35 V, 1,5 A, 50 W

N6735B Módulo de alimentação CC, 60 V, 0,8 A, 50 W

N6736B Módulo de alimentação CC, 100 V, 0,5 A, 50 W

Módulos de 
alimentação 
CC de 100 W 
da Série N6740

N6741B Módulo de alimentação CC, 5 V, 20 A, 100 W

N6742B Módulo de alimentação CC, 8 V, 12,5 A, 100 W

N6743B Módulo de alimentação CC, 20 V, 5 A, 100 W

N6744B Módulo de alimentação CC, 35 V, 3 A, 100 W

N6745B Módulo de alimentação CC, 60 V, 1,6 A, 100 W

Módulos de 
alimentação 
CC de alta 
performance, 
com seleção 
automática de 
faixa, da Série 
N6750

N6751A Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 50 V, 5 A, 50 W

N6752A Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 50 V, 10 A, 100 W

N6753A Módulo de alimentação CC de alta performance, seleção automática  
slots do mainframe com 4 slots

N6754A Módulo de alimentação CC de alta performance, seleção automática  
slots do mainframe com 4 slots

N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance, seleção automática  
slots do mainframe com 4 slots

N6756A Módulo de alimentação CC de alta performance, seleção automática  
slots do mainframe com 4 slots

Módulos de 
alimentação 
CC de precisão 
da Série N6760

N6761A Módulo de alimentação CC de precisão, 50 V, 1,5 A, 50 W

N6762A Módulo de alimentação CC de precisão, 50 V, 3 A, 100 W

N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W  
slots do mainframe com 4 slots

N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W  
slots do mainframe com 4 slots

N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W  
slots do mainframe com 4 slots

N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W  
slots do mainframe com 4 slots

Módulos de 
alimentação 
CC de 300 W 
da Série N6770

N6773A Módulo de alimentação CC, 20 V, 15 A, 300 W

N6774A Módulo de alimentação CC, 35 V, 8,5 A, 300 W

N6775A Módulo de alimentação CC, 60 V, 5 A, 300 W

N6776A Módulo de alimentação CC, 100 V, 3 A, 300 W

N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W

Módulos de 

de ~20 W da 
Série N6780

N6781A Unidade de fonte/medida, 20 V, ± 3 A, 20 W

N6782A Unidade de fonte/medida, 20 V, ± 3 A, 20 W

N6784A Unidade de fonte/medida, ± 20 V, ± 3 A, 20 W

N6783A-BAT Módulo de carga/descarga de bateria, 8 V, 3 A, 24 W

N6783A-MFG Módulo para comunicações móveis, 6 V, 3 A, 18 W

80

N6785A               Unidade de fonte/medida, 20V +/- 8 A, 80 W
N6786A               Unidade de fonte/medida, 20V +/- 8 A, 80 W
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Informações para Pedido (continuação)

Opções disponíveis para os módulos N6700

N6731B-
N6736B  

50 W  
Módulos de 
alimentação 

CC 

N6741B-
N6746B  
100 W  

Módulos de 
alimentação 

CC 

N6751A-
N6756A 

Módulos de 
alimentação 

CC alta  
performance

seleção 
automática 

de faixa

N6761A-
N6766A 

Módulos de 
alimentação  

CC de  
precisão

N6773A-
N6776A  
300 W  

Módulos de 
alimentação 

CC 

N6781A, 
N6782A, 
N6784A  
Módulo 

SMU

N6783A-BAT 
N6783A-
Módulos
de uso

Relés de desconexão  
da saída

761 761 761 761 761 Padrão 761

Relés de desconexão/ 
inversão da polaridade  
da saída

760 760 1, 2 760 1 760 1 760 2 N/A N/A

Extensões de teste de alta 
054 054 054 Padrão 054 Padrão Padrão

N/A N/A N/A 2UA 3 N/A N/A N/A

Calibração comercial com 
dados dos resultados dos 
testes

UK6 UK6 UK6 UK6 UK6 UK6 UK6

 
calibração ISO 17025

1A7 1A7 1A7 1A7 1A7 N/A 1A7

1. Opção 760 não disponível para os modelos N6741B, N6751A, N6752A, N6761A, N6762A.
2. Opção 760 limita a corrente de saída a no máximo 10 A nos modelos N6742B e N6773A.
3. Opção 2UA disponível somente para os modelos N6761A e N6762A.
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Sistema sob encomenda N6700
Para adquirir um sistema N6700, você 
pode pedir um N6710B, N6711A ou 
N6712A. Esses modelos são sistemas 
personalizados sob encomenda que já são 
enviados como fontes de alimentação com 
múltiplas saídas, totalmente montadas e 
testadas. Cada sistema consiste em um 
mainframe com 1 a 4 módulos opcionais. 
Cada mainframe tem quatro slots para 
armazenar os módulos. Cada módulo 
ocupa um slot, exceto os módulos N6753A-
N6756A e N6763A-N6766A, que ocupam 
dois slots. Para especificar quais módulos 
você quer instalados no sistema, eles são 
adquiridos como opções para o sistema 
escolhido. Se você adquirir menos do 
que quatro módulos, os slots vazios serão 
automaticamente preenchidos com painéis 
de preenchimento. É preciso adquirir pelo 
menos um módulo.

Se a soma da potência dos módulos 
exceder a potência nominal total do  
mainframe, consulte a página 4 para  
conhecer a ferramenta de gestão de  
energia da Keysight.

Se preferir adquirir o mainframe e os 
módulos separadamente, consulte a  
página 16. 

Sistemas sob encomenda

Sistema
N6710B

Sistema de alimentação modular personalizado, 400 W
Composto por 1 mainframe N6700B com potência total de 400 W

Sistema
N6711A

Sistema de alimentação modular personalizado, 600 W
Composto por 1 mainframe N6701A com potência total de 600 W

Sistema
N6712A

Sistema de alimentação modular personalizado, 1200 W
Composto por 1 mainframe N6702A com potência total de 1200 W

Opções disponíveis para os sistemas N6710B, N6711A e N6712A

N6709A Kit de montagem em rack
Necessário para montagem em rack.  
Acessórios padrões de montagem em rack não são adequados.

OL1 Documentação completa em CD-ROM e guias do usuário impressos

900 Cabo de alimentação, Reino Unido,  P/N 8120-1351

901 Cabo de alimentação, Austrália e Nova Zelândia, P/N 8120-1369

902 Cabo de alimentação, Europa e Coreia, P/N 8120-1689

903 Cabo de alimentação, EUA e Canadá, 120 V, P/N 8120-4383

904 Cabo de alimentação, EUA e Canadá, 240 V, P/N 8120-0698

906 Cabo de alimentação, Suíça, P/N 8120-2104

912 Cabo de alimentação, Dinamarca, P/N 8120-2956

917 Cabo de alimentação, África do Sul e Índia P/N 8120-4211

918 Cabo de alimentação, Japão, 100 V, P/N 8120-5342
Nota: para o modelo N6712A, a potência máxima permitida é 600 W  
com 100 VCA. Para atingir a potência total de 1200 W, é necessário usar  
a opção 929 com 200 VCA. 

919 Cabo de alimentação, Israel, P/N 8120-6800

920 Cabo de alimentação, Argentina, P/N 8120-6869

921 Cabo de alimentação, Chile, P/N 8120-6980

922 Cabo de alimentação, China, P/N 8120-8376

927 Cabo de alimentação, Tailândia e Brasil, P/N 8120-8871

929 Cabo de alimentação, Japão, 200 V, P/N 8121-1392
Nota: esta opção está disponível somente para o modelo N6712A.
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Informações para Pedido (continuação)

Opções de módulos para o 
N6710B, N6711A e N6712A
Adquira de 1 a 4 módulos como 
opções para um N6710B, N6711A 
ou N6712A, especificando o número 
do modelo do sistema seguido de 
“-ATO”. Por exemplo, para adquirir 
um N6731B como uma opção para o 
N6710B, especifique a opção como 
“N6731B-ATO” (para adquirir módulos 
separadamente, veja a página 16). 
Se a soma da potência dos módulos 
exceder a potência nominal total do 
mainframe, consulte a página 4 para 
conhecer a ferramenta de gestão de 
energia da Keysight.

Você pode especificar cada opção 
individualmente para cada módulo. 
Por exemplo, você pode pedir um 
módulo com a opção 761 (relés de 
desconexão da saída) e os outros  
sem essa opção.

Opções de módulos para os sistemas N6710B, N6711A e N6712A

Módulos de 
alimentação  
CC de 50 W da  
Série N6730

N6731B-ATO Módulo de alimentação CC, 5 V, 10 A, 50 W

N6732B-ATO Módulo de alimentação CC, 8 V, 6,25 A, 50 W

N6733B-ATO Módulo de alimentação CC, 20 V, 2,5 A, 50 W

N6734B-ATO Módulo de alimentação CC, 35 V, 1,5 A, 50 W

N6735B-ATO Módulo de alimentação CC, 60 V, 0,8 A, 50 W

N6736B-ATO Módulo de alimentação CC, 100 V, 0,5 A, 50 W

Módulos de 
alimentação CC 
de 100 W da 
Série N6740

N6741B-ATO Módulo de alimentação CC, 5 V, 20 A, 100 W

N6742B-ATO Módulo de alimentação CC, 8 V, 12,5 A, 100 W

N6743B-ATO Módulo de alimentação CC, 20 V, 5 A, 100 W

N6744B-ATO Módulo de alimentação CC, 35 V, 3 A, 100 W

N6745B-ATO Módulo de alimentação CC, 60 V, 1,6 A, 100 W

Módulos de 
alimentação 
CC de alta 
performance, 
com seleção 
automática de 
faixa, da Série 
N6750

N6751A-ATO Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 50 V, 5 A, 50 W

N6752A-ATO Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 50 V, 10 A, 100 W

N6753A-ATO Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 300 W  

slots do mainframe com 4 slots

N6754A-ATO Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 60 V, 20 A, 300 W  

slots do mainframe com 4 slots

N6755A-ATO Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W  

slots do mainframe com 4 slots

N6756A-ATO Módulo de alimentação CC de alta performance,  
seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W  

slots do mainframe com 4 slots

Módulos de 
alimentação CC 
de precisão da 
Série N6760

N6761A-ATO Módulo de alimentação CC de precisão, 50 V, 1,5 A, 50 W

N6762A-ATO Módulo de alimentação CC de precisão, 50 V, 3 A, 100 W

N6763A-ATO Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W 
slots do mainframe com 4 slots

N6764A-ATO Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W 
slots do mainframe com 4 slots

N6765A-ATO Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W 
slots do mainframe com 4 slots

N6766A-ATO Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W 
slots do mainframe com 4 slots

Módulos de 
alimentação CC 
de 300 W da 
Série N6770

N6773A-ATO Módulo de alimentação CC, 20 V, 15 A, 300 W

N6774A-ATO Módulo de alimentação CC, 35 V, 8,5 A, 300 W

N6775A-ATO Módulo de alimentação CC, 60 V, 5 A, 300 W

N6776A-ATO Módulo de alimentação CC, 100 V, 3 A, 300 W

N6777A-ATO Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W

Módulos de uso 

~20 W da Série 
N6780

N6781A-ATO Unidade de fonte/medida, 20 V, ± 3 A, 20 W

N6782A-ATO Unidade de fonte/medida, 20 V, ± 3 A, 20 W

N6784A-ATO Unidade de fonte/medida, ± 20 V, ± 3 A, 20 W

N6783A-BAT Módulo de carga/descarga de bateria, 8 V, 3 A, 24 W

N6783A-MFG Módulo para comunicações móveis, 6 V, 3 A, 18 W

N6785A-ATO Uni ade de fonte/me ad did , 20 V+/- 8 A 80, W
N6786A-ATO Uni ade de fonte/me ad did , 20 V+/- 8 A 80, W



Precisa de uma solução de alimentação para a bancada de P&D?

O Analisador de Potência CC N6705B da Keysight poupa tempo

 – Ganhos inigualáveis na produtividade 
para alimentação e medição de tensão  
e corrente CC, integrando até 4 fontes 
de alimentação avançadas com recursos 
de DMM, osciloscópio, gerador de  
formas de onda arbitrárias e data logger.

 – Elimina a necessidade de reunir diversos 
equipamentos e criar sistemas de teste 
complexos incluindo transdutores (como 
pontas de prova de corrente e shunts) 
para medir a corrente do DUT.

 – Elimina a necessidade de desenvolver 
e depurar programas para controlar 
um conjunto de instrumentos e fazer 
medições úteis porque todas as funções 
e medições estão disponíveis no painel 
frontal.

 – Sistema modular: utiliza os mesmos 
módulos de alimentação CC do sistema 
de alimentação modular compacto 
N6700.

Especificações completas na Folha de Dados do Analisador de Potência CC N6705B, publicação 
5989-6319PTBR. Para mais informações, acesse www.keysight.com/find/dcpoweranalyzer
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