Keysight B2961A/B2962A
Fontes de Alimentação com
Baixo Ruído de 6,5 Dígitos
1 canal/2 canais
210 V, 3 A CC/10,5 A (pulso), 31,8 W
100 nV/10 fA de Resolução

Folha de Dados

Apresentação
A tendência geral para equipamentos e dispositivos eletrônicos é que eles
se tornem cada vez menores, mais integrados e mais portáteis. Tudo isso é
exigido com menor consumo de energia para maximizar a duração da bateria.
Para desenvolver a próxima geração de dispositivos, pesquisadores, designers
e desenvolvedores de tecnologias inovadoras precisam de instrumentos
básicos como fontes de alimentação. Portanto, as fontes de alimentação
usadas por esses inovadores também precisam ter recursos avançados para
VXSHUDURVGHVDoRVGHPHGLÌËRFRPTXHHOHVVHGHSDUDP2VLQVWUXPHQWRV
de precisão da série B2900A da Keysight Technologies incluem duas soluções
de alimentação que atendem a essas exigências: a fonte de alimentação com
baixo ruído de 6,5 dígitos e 1 canal B2961A e a fonte de alimentação com
baixo ruído de 6,5 dígitos e 2 canais B2962A. Esses produtos oferecem a
melhor precisão da categoria, suporte para amplas faixas de saída bipolares
e têm ruído de fundo extremamente baixo. Eles também dispõem de recursos
JUÆoFRVHRXWUDVIXQÌÚHVDYDQÌDGDV,VVRRVWRUQDPSURGXWRVLGHDLVSDUD
acompanhar outros instrumentos, como osciloscópios, analisadores de
rede, analisadores de espectros, frequencímetros, multímetros digitais,
nanovoltímetros, etc.
– A única fonte com 6,5 dígitos de resolução e faixa de alimentação bipolar
de 100 nV a 210 V e de 10 fA a 3 A (CC)/10,5 A (pulsada).
– Filtros opcionais com ruído ultrabaixo podem revelar as características
YHUGDGHLUDVGRVHXGLVSRVLWLYR 9UPVGH+]D0+]Q9UPVĔ+]
DN+] 
– 6XSRUWHSDUDJHUDÌËRGHIRUPDVGHRQGDSUHGHoQLGDVHGHoQLGDVSHOR
XVXÆULR P+]DN+] 
– 7HQVËRHFRUUHQWHGHVDÑGDSRGHPVHUYHULoFDGDVUDSLGDPHQWHFRPR
monitor de tensão/corrente de 4,5 dígitos integrado.
– 7HQVËRHFRUUHQWHGHVDÑGDSRGHPVHUFKHFDGDVJUDoFDPHQWHQDWHOD/&'
de 4,3” no painel frontal do B2900A usando o visualizador de tensão/
corrente da forma de onda no domínio do tempo.
– Recurso de resistência de saída programável possibilita emulação de
uma ampla variedade de características de tensão CC e corrente, como
circuitos integrados driver, reguladores, dispositivos geradores de energia,
etc.
– Software aplicativo gratuito para fácil controle do instrumento pelo PC.
– &RPSDWÑYHOFRPLQWHUIDFHV/;,&RUH86%*3,%/$1H(6GLJLWDLV

Uma fonte de
alimentação
revolucionária de 6,5
dígitos para geração de
tensão/corrente com
baixo ruído, 100 nV/10 fA
GHUHVROXÌËR9UPV
de ruído, faixa bipolar de
210 V/3 A (pulso de
10,5 A), funções
inovadoras e GUI.
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As únicas fontes de 6,5 dígitos do mundo com faixa bipolar de 100 nV a 210 V
e de 10 fA a 10,5 A
As fontes de alimentação B2961A/B2962B da Keysight têm amplas faixas de tensão (até ±210
V) e corrente (até ±3 A CC e ±10,5 A pulsada) e excelente resolução de 6,5 dígitos (resolução de
programação mínima 100 nV/10 fA). Diferentemente de uma fonte de alimentação comum, elas
operam em 4 quadrantes, o que dá liberdade para fornecer precisamente qualquer tensão ou
corrente contidas dentro das faixas, independentemente da polaridade.

5XÑGRGHIXQGRGH9UPV Q9UPVĔ+]DN+] VXSHUDDWÍIRQWHVGH
alimentação lineares
°QHFHVVÆULREDL[RUXÑGRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHGLVSRVLWLYRVVHQVÑYHLVDUXÑGRVFRPR9&2V
(osciladores controlados por tensão), ADC/DAC, componentes com novos materiais, etc. Entretanto,
fontes de alimentação convencionais não são capazes de alcançar o nível de ruído exigido para
HVVDVDSOLFDÌÚHV2VPRGHORV%$%$GD.H\VLJKWWÎPVXSRUWHSDUDXPoOWURH[WHUQRGH
EDL[RUXÑGRRSFLRQDOTXHSRVVLELOLWDQÑYHLVGHUXÑGRXOWUDEDL[RVDWÍ9UPV Q9UPVĔ+]DN+] 
oferecendo um desempenho incomparável, em uma fonte de alimentação de bancada de baixo custo.

Recursos de alimentação inovadores possibilitam testes e avaliações que não
são possíveis com fontes de alimentação convencionais
As fontes B2961A/B2962A da Keysight têm diversas capacidades inovadoras para testes e avaliações
não disponíveis em fontes convencionais. Por exemplo, elas podem gerar não apenas sinais CC,
PDVWDPEÍPSXOVDGRVGHYDUUHGXUDHIRUPDVGHRQGDDUELWUÆULDV P+]DN+] WDQWRGH
tensão quanto de corrente. Existe o recurso de geração de formas de onda do tipo senoidal, rampa,
TXDGUDGDHWFDOÍPGHRQGDVGHoQLGDVSHORXVXÆULR
As fontes B2961A/B2962A também têm o recurso de resistência de saída programável, que permite
TXHYRFÎHVSHFLoTXHXPDUHVLVWÎQFLDGHVDÑGDSDUWLFXODURXXPDWHQVËRHVSHFÑoFDYHUVXVXPD
característica da fonte de corrente. Essa função é ideal para emular uma grande variedade de
dispositivos (como baterias, células fotovoltaicas, sensores, transdutores, etc.) que geralmente são
difíceis de simular.
3RUoPRVPRGHORV%$%$WÎPDPSODWHOD/&'GHyHWRGDVDVVXDVIXQÌÚHVVËR
DFHVVDGDVDWUDYÍVGDLQWHUIDFHJUÆoFDGRXVXÆULR *8, $WHODJUÆoFDQËRVÖVLPSOLoFDDRSHUDÌËR
do instrumento, como também facilita a visualização dos resultados das medições. Com o recurso
de monitoramento integrado de tensão e corrente com 4,5 dígitos, você pode checar a tensão ou
FRUUHQWHGHVDÑGDJUDoFDPHQWHQRYLVXDOL]DGRUGHIRUPDGHRQGDGHWHQVËRFRUUHQWHQRGRPÑQLR
GRWHPSR,VVRSRVVLELOLWDXPDUÆSLGDYHULoFDÌËRHGHSXUDÌËRGRVUHVXOWDGRVGDVPHGLÌÚHVVHPD
necessidade de equipamentos adicionais.

3ULQFLSDLVHVSHFLoFDÌÚHVGDVÍULH%$

1ÜPHUR
GHFDQDLV

Saída

B2961A/B2962A

B2961A/B2962A com
%$%$FRPoOWUR
oOWURGHUXÑGRXOWUDEDL[R GHEDL[RUXÑGR

RX

RX

RX

210 V

± 42 V

210 V

± 3.03 A

± 105 mA

± 3.03 A

± 200 V
± 10.5 A
31.8 W
Bipolar (operação
em 4 quadrantes)
6,5 dígitos
100 nV/10 fA
Sim
Sim
Sim
Sim
< 5 μVpp
< 1 pApp

± 200 V
± 3.03 A 3
31.8 W
Bipolar (operação
em 4 quadrantes)
6,5 dígitos
100 nV/10 pA
Sim
só saída de tensão
só saída de tensão
só saída de tensão
< 5 μVpp
< 1 pApp

Faixa de tensão

Monitor integrado
de tensão/corrente
de 4,5 dígitos
200 mV a 200 V

± 42 V
± 105 mA
4.4 W
Bipolar (operação
em 4 quadrantes)
6,5 dígitos
100 nV/10 pA
Sim
só saída de tensão
só saída de tensão
só saída de tensão
< 5 μVpp
< 1 pApp
10 μVrms
(1nVrms/` a 10 kHz)
Monitor integrado
de tensão/corrente
de 4,5 dígitos
200 mV a 200 V 2

Faixa de corrente

10 nA a 10 A

10 μA a 100 mA

10 μA a 3 A

R constante

Sim

Não

Não

Emulação V/I

Sim

Não

Não

Individual

Sim

Sim

Sim

Pré-visualização da forma de onda

Sim

Sim

Sim

Dupla

Só modelos com
2 canais (B2962A)

Só modelos com
2 canais (B2962A)

Só modelos com
2 canais (B2962A)

Sim

Sim

50 μF

1 mF

GPIB, USB 2.0, LAN e
E/S digitais (compatível
com LXI Core)

GPIB, USB 2.0, LAN e E/S
digitais (compatível
com LXI Core)

Saída de forma
de onda
CC ou arbitrária
Pulsada

Tensão máxima
Corrente máxima
Tensão máxima
Corrente máxima

Potência máxima
Polaridade de saída
Resolução
da fonte
Capacidade
de saída

Dígitos
Resolução mínima
CC
Pulsada
CC/Pulsada/Lista de varredura
Forma de onda arbitrária
0,1 a 10 Hz

Ruído 1
10 a 20 M Hz
Capacidade de medição
Faixas
fonte/monitor
Resistência
de saída
programável

Modos de
visualização

3 mVrms

*UÆoFD
(visualizador de forma de onda de tensão/ Sim
corrente no domínio do tempo)
Carga capacitiva
)
máxima
(modo normal)
GPIB, USB 2.0,
LAN e E/S digitais
Interface
(compatível
com LXI Core)

1.Características suplementares.
2.Saída máxima de tensão limitada a 42 V para faixa de 200 V.
3.Sem suporte para faixa de pulso de 10 A.
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350 μVrms
Monitor integrado
de tensão/corrente
de 4,5 dígitos
200 mV a 200 V

(VSHFLoFDÌÚHV
&RQGLÌÚHVGDVHVSHFLoFDÌÚHV
A precisão de alimentação e das medições são especificadas com as condições
abaixo:
1. Temperatura: 23 °C ±5 °C
8PLGDGHDGH85
3. Após 60 minutos de aquecimento
0XGDQÌDGDWHPSHUDWXUDDPELHQWHPHQRUTXH¡&DSÖVDXWRFDOLEUDÌËR
5. Período de calibração: 1 ano
9HORFLGDGHGHPHGLÌËR3/& FLFORGDOLQKDGHDOLPHQWDÌËR

Tensão e corrente máximas
Tensão máxima

Corrente máxima

210 V

0,105 A

21 V

1,515 A 2

6V

3,03 A 2

200 V

1,515 A

6V

10,5 A

Saída CC, pulsada ou
forma de onda arbitrária 1
Somente pulsada 1

Corrente [A]
10,5

Corrente [A]

3,03

1,515

1,515

0,1
-210

-21

-6

Tensão [V]

Tensão [V]

-0,1 6
-1,515

21

210

-200

-6

6
-1,515

200

-3.03

CC ou pulsada1

-10,5
Somente pulsada1

9HUk/DUJXUDGHSXOVRHFLFORGHWUDEDOKRPÆ[LPRVyQDSDUWHGHk&DUDFWHUÑVWLFDVVXSOHPHQWDUHVGH
alimentação - Pulsos” para tensão e corrente máximas aplicáveis.
/LPLWHPÆ[LPRGHFRUUHQWHSDUDDVIDL[DVGH9$H9$D


corrente máxima total é limitada pela tabela abaixo para uso dos 2 canais.
A corrente máxima não é limitada para uso de apenas 1 canal.

/LPLWHPÆ[LPRGHFRUUHQWH
Tensão canal 1

Tensão canal 2

Limite máx. total de corrente canais 1 e 2

 99ę9

 99ę9

&RUUHQWHFDQ&RUUHQWHFDQę$

 99ę9

 99ę9

&RUUHQWHFDQ&RUUHQWHFDQ[ę$

 99ę9

 99ę9

&RUUHQWHFDQ&RUUHQWHFDQ[ę$

 99ę9

 99ę9

&RUUHQWHFDQ&RUUHQWHFDQę$
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(VSHFLoFDÌÚHVGHDOLPHQWDÌËR
(VSHFLoFDÌÚHVGDIRQWHGHWHQVËR&&
Faixa

Resolução de
programação

Precisão
(% da leitura + offset)

Ruído
(pico a pico)
0,1 Hz a 10 Hz) 1

Tensão máxima
(sobrefaixa)

±200 mV

100 nV

 9

ę9

±210 mV

±2 V

9

 9

ę9

±2,1 V

±20 V

9

±(0,015 % + 5 mV)

ę9

±21 V

±200 V

9

±(0,015 % + 50 mV)

ęP9

±210 V

1. Características suplementares.

(VSHFLoFDÌÚHVGDIRQWHGHFRUUHQWH&&
Faixa

Resolução de
programação

Precisão
(% da leitura + offset)

±10 nA

10 fA

±(0,10 % + 50 pA)

Ruído
(pico a pico)
0,1 Hz a 10 Hz) 1
ęS$

±100 nA

100 fA

±(0,06 % + 100 pA)

ęS$

±105 nA

$

1 pA

±(0,025 % + 500 pA)

ęS$

$

$

10 pA

±(0,025 % + 1,5 nA)

ęS$

$

$

100 pA

±(0,02 % + 25 nA)

ęQ$

$

Tensão máxima
(sobrefaixa)
±10,5 nA

±1 mA

1 nA

±(0,02 % + 200 nA)

ęQ$

±1,05 mA

±10 mA

10 nA

 $

ęQ$

±10,5 mA

±100 mA

100 nA

 $

ęQ$

±105 mA

±1 A

$

±(0,03 % + 1,5 mA)

ę$

±1,05 A

±1,5 A

$

±(0,05 % + 3,5 mA)

ę$

±1,515 A

±3 A

$

±(0,4 % + 7 mA)

ę$

±3,03 A

±10 A2

$

±(0,4 % + 25 mA)3

1. Características suplementares.
2. Faixa de 10 A disponível apenas para o modo pulsado, não disponível para o modo CC.
9HORFLGDGHGHPHGLÌËR3/&

6

±10,5 A

Características suplementares de alimentação
Pulsos
/DUJXUDGHSXOVRPÑQLPDSURJUDPÆYHOV
5HVROXÌËRGHSURJUDPDÌËRGDODUJXUDGHSXOVRV
Definição de largura de pulso:
 7HPSRTXHYDLGHGDERUGDDQWHULRUDWÍGDERUGDSRVWHULRUFRPR
segue:

Largura do pulso
Nível do pico
90%

Nível da base

10%

/DUJXUDGHSXOVRHFLFORGHWUDEDOKRPÆ[LPRV

Pulsos

CC ou
pulsos
Somente
pulsos

CC

Tensão
máxima

Corrente
máxima
do pico

Corrente
máxima
da base

Largura do pulso

Ciclo
de trabalho
máximo

Tensão
máxima

Corrente
máxima

210 V

0,105 A

0,105 A

VWRV

99,9999 %

210 V

0,105 A

21 V

1,515 A

1,515 A

VWRV

99,9999 %

21 V

1,515 A 1

6V

3,03 A 1

3,03 A 1

VWRV

99,9999 %

6V

3,03 A 1

200 V

1,515 A

50 mA

VWRPV

2,5 %

180 V

1,05 A

50 mA

VWRPV

2,5 %

6V

10,5 A

0,5 A

VWRPV

2,5 %

1

1

/LPLWHPÆ[LPRGHFRUUHQWHSDUDDVIDL[DVGH9$H9$FRUUHQWHPÆ[LPDWRWDOOLPLWDGDSHODWDEHODQDSÆJLQDSDUDXVRGRVFDQDLV
Corrente máxima não está limitada para uso de apenas 1 canal.

/DUJXUDGHSXOVRPÑQLPDHPGHWHUPLQDGDVFRQGLÌÚHVGHWHQVËRFRUUHQWHHHVWDELOL]DÌËR

Valor da fonte

Valor limite

Carga

Estabilização da
fonte
(% da leitura)

Largura de
pulso
mínima

200 V

1,5 A

ģ

0,1 %

1 ms

6V

10,5 A

ģ

0,1 %

0,2 ms

1,5 A

200 V

ģ

0,1 %

2,5 ms

10,5 A

6V

ģ

0,1 %

0,2 ms

7

Recursos de varredura
0RGRVGHYDUUHGXUDOLQHDUORJDUÑWPLFR ORJ RXOLVWD
Direção da varredura: única ou dupla
Tipo: CC ou pulso
1ÜPHURGHSDVVRVD
Valor mínimo programável para criar formas de onda de varredura em lista:
 1RPÑQLPRVFRPVGHUHVROXÌËR

Recursos para geração de formas de onda arbitrárias
Suporte para formas de onda predefinidas e definidas pelo usuário.
Formas de onda predefinidas:
Formas de onda suportadas: senoidal, quadrada, rampa, triangular, trapezoidal
e exponencial
 )UHTXÎQFLDP+]DN+]
 5HVROXÌËRGHIUHTXÎQFLDWHPSRSURJUDPÆYHO+]QRPLQDO VHQRLGDO QV
(outras formas de onda)
Precisão de frequência da base de tempo: ±50 ppm

)RUPDVGHRQGDGHoQLGDVSHORXVXÆULR
Comprimento da forma de onda: 1 a 100.000 pontos
Taxa de amostragem: 0,001 a 100.000 Sa/s, 250 ns de resolução
 $UPD]HQDPHQWRPHPÖULDQËRYROÆWLOHPHPÖULD86%
A memória não volátil pode armazenar uma forma de onda com até 2500
SRQWRVGHFRPSULPHQWR$PHPÖULD86%SRGHDUPD]HQDUIRUPDVGHRQGDGH
até 100.000 pontos.

8

Características de saída
Coeficiente de temperatura (0 a 18 °C e 28 a 50 °C):
±(0,1 x especificação de precisão) / °C
Potência máxima de saída e limites de alimentação/dreno:
31,8 W
±6 V a ±3,03 A; ±21 V a ±1,515 A; ±210 V a ±105 mA; alimentação ou dreno
com operação em quatro quadrantes.
/RFDOL]DÌËRGDVVDÑGDVFDQDOQDIUHQWHFDQDOQDWUDVHLUD
Conectores de saída:
Plugue banana. Conexões triaxiais recomendadas para gerar menos que 1 nA.
Está disponível um adaptador de plugue banana para triaxial para
alimentação de correntes baixas.
&RQH[ËRGRWHUPLQDO/RZFKDVVLDWHUUDGRRXIOXWXDQWH
0RGRVGHVHQVRULDPHQWRFRQH[ÚHVDRXILRV VHQVRULDPHQWRUHPRWR 
Carga máxima:
 0RGRQRUPDO)
 0RGRGHDOWDFDSDFLWÇQFLD)
7HQVËRIOXWXDQWH&&QRPÆ[LPR9&&HQWUHRWHUPLQDO/RZ)RUFHHRGH
aterramento do chassi.
Tensão de offset de guarda (alimentação V): < 4 mV
Faixa de operação do sensoriamento remoto:
 7HQVËRPÆ[LPDHQWUHRVWHUPLQDLV+LJK)RUFHH+LJK6HQVH 9
 7HQVËRPÆ[LPDHQWUHRVWHUPLQDLV/RZ)RUFHH/RZ6HQVH 9
,VRODPHQWRGRPRGRFRPXP!*ģS)
5HVLVWÎQFLDPÆ[LPDGRFDERGHVHQVRULDPHQWRNģSDUDSUHFLVËRHVSHFLILFDGD
,PSHGÇQFLDGDHQWUDGDGHVHQVRULDPHQWR!*ģ
/LPLWHFRQIRUPLGDGHGHFRUUHQWH
 $SUHFLVËRÍDPHVPDGDIRQWHGHFRUUHQWH9DORUPÑQLPRÍGDIDL[DRX
1 nA na faixa de 10 nA.
/LPLWHFRQIRUPLGDGHGHWHQVËR
 $SUHFLVËRÍDPHVPDGDIRQWHGHWHQVËR9DORUPÑQLPRÍGDIDL[DRX
20 mV na faixa de 200 mV.
Sobrefaixa:
 GDIDL[DGHDOLPHQWDÌËRSDUDDVIDL[DVGH$H$GDIDL[D
de alimentação para as outras faixas. Sem sobrefaixa para a faixa de 200 V
com corrente excedendo a condição de pulso de 105 mA.
Proteção contra sobre temperatura:
Saída desativa e depois reseta com sensoriamento interno de sobre
temperatura.

)RQWHGHWHQVËR



Tempo de estabilização:
 7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDOFRPDFRQGLÌËRGH
carga em aberto.
 3DVVRÍGHDGDIDL[D

Faixa de
tensão

Tempo de
estabilização

200 mV

< 50 μs

2V

< 50 μs

20 V

< 110 μs

200 V

< 700 μs
9

Taxa de variação/largura de banda de sinal pequeno

Faixa de tensão
Faixa de corrente

200 mV

2V

20 V

1 mA

44 mV/μs, 28 kHz

57 mV/μs, 18 kHz

57 mV/μs, 28 kHz

57 mV/μs, 28 kHz

0ģ

10 mA

44 mV/μs, 28 kHz

360 mV/μs, 20 kHz

360 mV/μs, 17 kHz

360 mV/μs, 28 kHz

0ģ

100 mA

28 mV/μs, 28 kHz

28 mV/μs, 20 kHz

28 mV/μs, 28 kHz

57 mV/μs, 28 kHz

0ģ

1A

25 mV/μs, 28 kHz

25 mV/μs, 28 kHz

25 mV/μs, 28 kHz

0ģ

1,5 A

36 mV/μs, 28 kHz

36 mV/μs, 18 kHz

36 mV/μs, 28 kHz

0ģ

3A

27 mV/μs, 28 kHz

27 mV/μs, 28 kHz

27 mV/μs, 28 kHz

0ģ

2EVHUYDÌËRWD[DGHYDULDÌËRHODUJXUDGHEDQGDGHVLQDOSHTXHQRSRGHPVHUQRPÆ[LPR

5XÑGRGH+]D0+]IDL[DP9UPV9VHPILOWURH[WHUQR
Overshoot da fonte de tensão:
  P9 3DVVRÍGHDGDIDL[DFDUJDUHVLVWLYD
Overshoot da mudança de faixa da fonte de tensão:
 ęP9NģGHFDUJD0+]GHODUJXUDGHEDQGD
Regulação da linha/carga: inclusa nas especificações da fonte de tensão.
Tempo de recuperação de transiente de carga:
Tempo para se recuperar dentro da banda de estabilização seguida de uma
mudança de carga.

Mudança de corrente 100 mA 1 Mudança de corrente 800 mA 2
Banda de estabilização

±20 mV

±20 mV

Tempo

10 μs

30 μs

0XGDQÌDGHFDUJDSDUDDOWHUDURIOX[RGHFRUUHQWHGHP$SDUDP$IRUÌDGHWHQVËR9
faixa de 20 V, limite de 1 A.
0XGDQÌDGHFDUJDSDUDDOWHUDURIOX[RGHFRUUHQWHGHP$SDUDP$IRUÌDGHWHQVËR9
faixa de 20 V, limite de 1,5 A.

)RQWHGHFRUUHQWH



200 V

Resistência
de carga

Tempo de estabilização:
 7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDO SDUDDIDL[D
de 3 A) com a condição de curto.
 3DVVRÍGHDGDIDL[D

Faixa de corrente

Tempo de
estabilização

10 nA

<10 ms

100 nA

<10 ms

1 μA

<500 μs

10 μA

<250 μs

100 μA

<250 μs

1 mA

<80 μs

10 mA

<80 μs

100 mA

<80 μs

1A

<80 μs

1,5 A

<80 μs

3A

<80 μs
10

Taxa de variação e largura de banda sinal pequeno

Faixa de tensão
Faixa de
corrente

200 mV

2V

20 V

200 V

Resistência
de carga

1 mA

94 μA/μs, 21 kHz

160 μA/μs, 21 kHz

160 μA/μs, 21 kHz

150 μA/μs, 21 kHz

ģ

10 mA

94 μA/μs, 21 kHz

670 μA/μs, 21 kHz

900 μA/μs, 21 kHz

900 μA/μs, 21 kHz

ģ

100 mA

8 mA/μs, 10 kHz

8 mA/μs, 10 kHz

8 mA/μs, 10 kHz

12 mA/μs, 21 kHz

ģ

1A

78 mA/μs, 12 kHz

94 mA/μs, 12 kHz

92 mA/μs, 12 kHz

ģ

1,5 A

125 mA/μs, 12 kHz

135 mA/μs, 12 kHz

140 mA/μs, 12 kHz

ģ

3A

250 mA/μs, 13 kHz

270 mA/μs, 13 kHz

260 mA/μs, 13 kHz

ģ

2EVHUYDÌËRWD[DGHYDULDÌËRHODUJXUDGHEDQGDGHVLQDOSHTXHQRSRGHPVHUQRPÆ[LPR

Overshoot da fonte de corrente:
  SDUDIDL[DGH$ 3DVVRÍGHDGDIDL[DFDUJD
resistiva.
Overshoot da mudança de faixa da fonte de corrente:
 ęP9FDUJDUHVLVWLYD0+]GHODUJXUDGHEDQGD
Regulação da linha/carga: inclusa nas especificações da fonte de corrente.

0RGRGHDOWDFDSDFLWÇQFLD
2PRGRGHDOWDFDSDFLWÇQFLDVXSRUWDDOLPHQWDÌËRHPHGLÌËRTXDQGRD
FDSDFLWÇQFLDGHFDUJDIRUPDLRUTXH)1RPRGRGHDOWDFDSDFLWÇQFLD
RYDORUPÆ[LPRGDFDSDFLWÇQFLDGHFDUJDÍ)
Tempo de estabilização da saída de tensão:
 7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDOFRP)GHFDUJD
capacitiva em uma faixa fixa, com faixa de corrente e valor do limite
específicos.
 )DL[DVGHP99VOLPLWHGH$
Faixa de 20 V: 1,5 ms, limite de 1 A
Faixa de 200 V: 20 ms, limite de 1 A
Tempo de estabilização de medição de corrente:
 7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDOGHSRLVTXHDIRQWHGH
tensão se estabiliza em uma faixa fixa. Tensão de saída é 5 V, salvo
especificação contrária.
 )DL[DGH$PV
 )DL[DVGH$$PV
Faixas de 1 mA, 10 mA: 0,23 ms
 )DL[DVGHP$D$V
Atraso de mudança de modo:
 $WUDVRGHHQWUDGDQRPRGRGHDOWDFDSDFLWÇQFLD
 )DL[DGH$PV
 )DL[DVGH$$PV
Faixas de 1 mA a 3 A: 1 ms
 $WUDVRGHVDÑGDGRPRGRGHDOWDFDSDFLWÇQFLD
Todas as faixas: 10 ms
5XÑGRGH+]D0+] IDL[DGH9 P9UPV
Overshoot da mudança de faixa da fonte de tensão (faixa de 20 V ou menos):
 P90+]GHODUJXUDGHEDQGD
&RQGLÌÚHVGHRSHUDÌËRGRPRGRGHDOWDFDSDFLWÇQFLD
 0RGR9,DSHQDVPRGRGHDOLPHQWDÌËRGHWHQVËR
RFaixa: faixa de medição de corrente limitada à faixa fixa. As faixas de 10 nA e
100 nA não estão disponíveis.
/LPLWHGHFRUUHQWHĚ$
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Resistência de saída programável
1RVHXHVWDGRSDGUËRGHIÆEULFDRVPRGHORV%$%$GD.H\VLJKWVH
comportam como uma fonte de tensão ideal com uma resistência desprezível
RXFRPRXPDIRQWHGHFRUUHQWHFRPXPDUHVLVWÎQFLDH[SUHVVLYD2UHFXUVRGH
resistência de saída programável permite que você especifique uma resistência
de saída determinada ou uma tensão específica versus uma característica da
fonte de corrente. Essa ferramenta é ideal para emular uma grande variedade de
dispositivos (como baterias, células fotovoltaicas, sensores, transdutores, etc.),
que geralmente são difíceis de simular.
0RGRFRQVWDQWHRXHPXODÌËR9,
Faixa de resistência programável:
Resistências em série (Rs) na fonte de tensão:
   5HVLVWÎQFLDGHFDUJD ę5Vę5HVLVWÎQFLDGHFDUJDSDUDFDUJDUHVLVWLYD
  5VęģQDIDL[DGH$ęģQDVIDL[DVGH$H$ęNģQDIDL[D
GHP$ęNģQDVRXWUDVIDL[DV
Rs pode ser limitada pela carga capacitiva.
Resistência de shunt (Rsh) na fonte de corrente:
  5HVLVWÎQFLDGHFDUJDę5VKę*ģSDUDFDUJDUHVLVWLYD
  5VKĚ0ģQDVIDL[DVGHQ$HQ$Ě0ģQDVRXWUDVIDL[DV
Rsh pode ser limitada pela carga capacitiva.
0RGRGHHPXODÌËR
 2PRGRGHHPXODÌËRSHUPLWHTXHYRFÎSURJUDPHXPDUHVLVWÎQFLDQËROLQHDU
Você especifica a característica de tensão/corrente desejada usando um
formato tabular.
 1ÜPHURPÆ[LPRGHSRQWRV LQWHUSRODÌËROLQHDUHPWUHFKRVHQWUHRV
pontos).
* Resistência de saída programável só está disponível para saída CC.

&DUDFWHUÑVWLFDVVXSOHPHQWDUHVGRoOWURH[WHUQRGHEDL[R
ruído
As fontes de alimentação B2961A/B2962B suportam filtros externos de baixo
ruído que estão disponíveis como uma opção ou como um acessório. Eles se
conectam às saídas banana de cada canal dos modelos B2961A/B2962B.
)LOWURGHUXÑGRXOWUDEDL[R 1$
Faixa de saída máxima: 42 V / 105 mA (CC)
&RQHFWRUGHVDÑGD%1&
5HVLVWÎQFLDGHVDÑGDUHVLGXDOģQRPLQDO ILRV ģQRPLQDO ILRVFRP
conexão dentro do filtro)
/DUJXUDGHEDQGDGHVLQDOSHTXHQR+]QRPLQDO ILRV H+]QRPLQDO ILRV 
Ruído
Fonte de tensão
 D+]RPHVPRGDHVSHFLILFDÌËRGHWHQVËR
 D0+]Ĥ9UPVQ9UPV` DN+] IDL[DGH9P$FDUJD
GHģ
Fonte de corrente
 D+]RPHVPRGDHVSHFLILFDÌËRGHFRUUHQWH
 D0+]Q$UPV IDL[DGH9P$FDUJDGHģ
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Densidade de ruído
1.E-04

Densidade de ruído [Vrms/ √Hz]

1.E-05

20V range

1.E-06

1.E-07

2V range
1.E-08

1.E-09

1.E-10
1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

1.E+06

1.E+07

1.E+08

Frequência [Hz]

Tempo de estabilização
Fonte de tensão1: 80 ms (2 fios), 140 ms (4 fios)
Fonte de corrente2: 11 ms (2 fios), 150 ms (4 fios)
7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDOFRPDFRQGLÌËRGHFDUJDHPDEHUWR3DVVRÍGH
DGDIDL[D1DIDL[DGH9OLPLWHGHP$IDL[DGHP$
7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDOFRPDFRQGLÌËRGHFXUWR3DVVRÍGHD
GDIDL[D1DIDL[DGHP$OLPLWHGH9IDL[DGH9

Tempo de recuperação de transiente de carga
Tempo para se recuperar dentro da banda de estabilização seguida de
uma mudança de carga.

Mudança de corrente de 50 mA 1
Banda de
estabilização

± 20 mV

Tempo

50 ms (2 fios), 85 ms (4 fios)

0XGDQÌDGHFDUJDSDUDDOWHUDURIOX[RGHFRUUHQWHGHP$SDUDP$9GHIRUÌDGHWHQVËR
faixa de 20 V, limite de 100 mA.

Faixas suportadas:
Tensão: faixas de 200 mV a 200 V (42 V máximo)

&RUUHQWHIDL[DVGH$DP$ P$PÆ[LPR
&DUJDFDSDFLWLYDPÆ[LPD) SDUDILRV
'LPHQVÚHV $ [ / [ 3 PP TXDQGRRILOWURHVWÆLQVHULGR
no conector de saída do B2961A/B2962A, a profundidade é 126,5 mm)
Peso: 0,3 kg
2EVHUYDÌÚHV
– A faixa de 10 A pulsada e o recurso de resistência de saída programável não
VËRVXSRUWDGRVSRUoOWURVH[WHUQRV
– 3DUDVDÑGDGHFRUUHQWHVRPHQWH&&ÍVXSRUWDGRFRPoOWURVH[WHUQRV
– 2VGDGRVGHPHGLÌËRGHFRUUHQWHPRQLWRUDGRVSHORPRQLWRULQWHJUDGRGH
WHQVËRFRUUHQWHSRGHVHULQpXHQFLDGRSHODFRUUHQWHGHFDUJDHGHVFDUJD
GDFDSDFLWÇQFLDGHQWURGRVoOWURV
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)LOWURGHEDL[RUXÑGR 1$
Faixa de saída máxima: 210 V / 3 A (CC)
Conector/conexão de saída: banana, 2 fios/4 fios
5HVLVWÎQFLDGHVDÑGDUHVLGXDOģQRPLQDO ILRV
/DUJXUDGHEDQGDGHVLQDOSHTXHQRN+]QRPLQDO IDL[DVGH$H$ H+]
nominal (faixa de 100 mA)
Ruído
Fonte de tensão:
  D+]RPHVPRGDHVSHFLILFDÌËRGHWHQVËR
  D0+]9UPV IDL[DGH9$FDUJDGHģ



Fonte de corrente:
 D+]RPHVPRGDHVSHFLILFDÌËRGHFRUUHQWH
 D0+]$UPV IDL[DGH9$FDUJDGHģ
Tempo de estabilização
Fonte de tensão1V ILRVILRV
Fonte de corrente2: 1,2 ms (2 fios/4 fios)

  7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDOFRPDFRQGLÌËRGH
carga em aberto.
3DVVRÍGHDGDIDL[D1DIDL[DGH9OLPLWHGH$IDL[DGH$
  7HPSRQHFHVVÆULRSDUDDOFDQÌDUGRYDORUILQDOFRPDFRQGLÌËRGH
FXUWR3DVVRÍGHDGDIDL[D1DIDL[DGH$OLPLWHGH9IDL[DGH
20 V.

Mudança de corrente de 800 ms 1
Banda de
estabilização

± 20 mV

Tempo

450 μs (2 fios), 650 μs (4 fios)

0XGDQÌDGHFDUJDSDUDDOWHUDURIOX[RGHFRUUHQWHGHP$SDUDP$9GHIRUÌDGH
tensão, faixa de 20 V, limite de 1,5 A.

Tempo de recuperação de transiente de carga
Tempo para se recuperar dentro da banda de estabilização seguida de uma
mudança de carga.
Faixas suportadas:


Tensão: faixas de 200 mV a 200 V (210 V máximo)
&RUUHQWHIDL[DVGH$D$ $PÆ[LPR

Carga capacitiva máxima: 1 mF
'LPHQVÚHV $ [ / [ 3 PP TXDQGRRILOWURHVWÆLQVHULGRQR
conector de saída do B2961A/B2962A, a profundidade é 112,5 mm)
Peso: 0,25 kg
2EVHUYDÌÚHV
– A faixa de 10 A pulsada e o recurso de resistência de saída programável não
VËRVXSRUWDGRVSRUoOWURVH[WHUQRV
– 3DUDVDÑGDGHFRUUHQWHVRPHQWH&&ÍVXSRUWDGRFRPoOWURVH[WHUQRV
– 2VGDGRVGHPHGLÌËRGHFRUUHQWHPRQLWRUDGRVSHORPRQLWRULQWHJUDGRGH
WHQVËRFRUUHQWHSRGHVHULQpXHQFLDGRSHODFRUUHQWHGHFDUJDHGHVFDUJD
GDFDSDFLWÇQFLDGHQWURGRVoOWURV
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(VSHFLoFDÌÚHVGRPRQLWRULQWHJUDGRGHWHQVËRFRUUHQWH
(VSHFLoFDÌÚHVGHPHGLÌËRGHWHQVËR
Faixa

Resolução da medição

Precisão
(% da leitura + offset)

±200 mV

10 μV

 9

±2 V

9

 9

±20 V

1 mV

±(0,015 % + 5 mV)

±200 V

10 mV

±(0,015 % + 50 mV)

(VSHFLoFDÌÚHVGHPHGLÌËRGHFRUUHQWH
Faixa

Resolução da medição

Precisão
(% da leitura + offset)

±10 nA

1 pA

±(0,10 % + 50 pA)

±100 nA

10 pA

±(0,06 % + 100 pA)

$

100 pA

±(0,025 % + 500 pA)

$

1 nA

±(0,025 % + 1,5 nA)

$

10 nA

±(0,02 % + 25 nA)

±1 mA

100 nA

±(0,02 % + 200 nA)

±10 mA

1 μA

 $

±100 mA

10 μA

 $

±1 A

$

±(0,03 % + 1,5 mA)

±1,5 A

$

±(0,05 % + 3,5 mA)

±3 A

1 mA

±(0,4 % + 7 mA)

1 mA

±(0,4 % + 25 mA) 2

±10 A

1

1.Faixa de 10 A só está disponível para o modo pulsado, não disponível para o modo CC.
9HORFLGDGHGHPHGLÌËR3/&
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Características suplementares do monitor integrado de tensão/corrente
Coeficiente de temperatura (de 0 a 18 °C e de 28 a 50 °C):
±(0,1 x especificação de precisão)/°C).
Sobrefaixa:
 GDIDL[DGHPHGLÌËRSDUDDVIDL[DVGH$H$GDIDL[DGH
medição para as outras faixas.
Overshoot de mudança de faixa na medição de tensão:
 P9NģGHFDUJD0+]GHODUJXUDGHEDQGD
Overshoot de mudança de faixa na medição de corrente:
 P9FDUJDUHVLVWLYD0+]GHODUJXUDGHEDQGD
'HFDLPHQWRGDSUHFLVËRSDUDYHORFLGDGHGHPHGLÌËRPHQRUTXH3/&
 6RPHGDIDL[DXVDQGRDWDEHODDEDL[RSDUDPHGLÌÚHVFRP3/&
'HFDLPHQWRGDSUHFLVËRFRP3/&

Faixa de tensão

Faixa de corrente

0,2 V

2 V a 200 V

10 nA

100 nA

$DP$

1Aa3A

0,1 PLC

0,01 %

0,01 %

0,1 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 PLC

0,05 %

0,02 %

1%

0,1 %

0,05 %

0,02 %

0,001 PLC

0,5 %

0,2 %

5%

1%

0,5 %

0,2 %

Buffer de dados
8Pbuffer de dados é um conjunto de elementos de medição. Cada elemento
tem os seguintes valores:
– &RQoJXUDÌËRGDIRQWH
– Estampa de tempo
– Valor da medição
– Status
Tamanho máximo do buffer: 100.000 pontos/canal

(VSHFLoFDÌÚHVGHGLVSDURHWHPSR
Disparo
(6GLJLWDO(QWUDGDHVDÑGDGHGLVSDURęV
(6GLJLWDO(QWUDGDGHGLVSDURSDUDPXGDQÌDGDIRQWHęV
/;,(QWUDGDGHGLVSDURSDUDPXGDQÌDGDIRQWHV PÑQLPR V
(típico), máximo desconhecido
/;,(QWUDGDGHGLVSDURSDUDPHGLÌËRV PÑQLPR V WÑSLFR 
máximo desconhecido
(YHQWRLQWHUQRSDUDVDÑGDGHGLVSDURH[WHUQR/;,V PÑQLPR V
(típico), máximo desconhecido
/$1>@/DWÎQFLDGHUHFHELPHQWRGHHYHQWR1: desconhecida
/$1>@/DWÎQFLDGHHQYLRGHHYHQWR1: desconhecida
,QWHUYDORPÑQLPRGHGLVSDURV
Características suplementares.

1.

Temporizador
5HVROXÌËRGRWHPSRGHGLVSDURVDPV
Precisão do temporizador: ±50 ppm
Atraso de armação/disparo: 0 a 100.000 s
,QWHUYDORGHDUPDÌËRGLVSDURVDV
Evento de armação/disparo: 1 a 100.000
Estampa de tempo: valor do temporizador salvo automaticamente quando cada
medição é disparada.
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(VSHFLoFDÌÚHVJHUDLV
Ambientais
Uso somente em ambientes internos
Faixa de temperatura
Operacional: 0 a +55 °C
Armazenamento: -30 a +70 °C
Faixa de umidade
Operacional: 30% a 80% de UR, sem condensação
Armazenamento: 10% a 90% de UR, sem condensação
Altitude
Operacional: 0 a 2000 m
Armazenamento: 0 a 4600 m
Alimentação
Tensão CA: 90 V a 264 V
Frequência da linha: 47 Hz a 63 Hz
Volt-ampère máximo: 250 VA
Resfriamento
Fluxo de ar forçado: entrada pelas laterais e saída pela traseira.
EMC
IEC61326-1/EN61326-1
AS/NZS CISPR 11
KC: RRA Notification amending Radio Waves Act Article 58-2
Segurança
IEC61010-1/EN61010-1
CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1-04, C/US
Certificações
CE, cCSAus, C-Tick, KC
Dimensões (A x L x P)
Sem alça e pés de apoio: 88 x 213 x 450 mm
Configuração para bancada (com alça e pés de apoio): 180 x 260 x 480 mm
Peso
B2961A: 5,0 kg
B2962A: 6,4 kg

2SHUDÌËRHIXQÌÚHV
,QWHUIDFHGRSDLQHOIURQWDO
7HOD7)7:49*$FRORULGDGHy [FRPOX]GHIXQGRGH/(' WHP
LQWHUIDFHJUÆILFDGRXVXÆULR *8, FRPRVVHJXLQWHVUHFXUVRV
– Visualização individual ou dupla e no domínio do tempo (tensão vs. tempo
RXFRUUHQWHYVWHPSR QDYLVXDOL]DÌËRJUÆoFD
– Pré-visualização da forma de onda de saída
– Teclas fáceis de operar
– Acesso fácil a recursos de alimentação e medição básicos e avançados
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Visualização individual
2PRGRGHYLVXDOL]DÌËRLQGLYLGXDORIHUHFHFRQILJXUDÌÚHVHUHFXUVRVGH
exibição básicos e avançados, para um canal selecionado, no painel frontal do
LQVWUXPHQWR2VUHFXUVRVGH&&SXOVRHJHUDÌËRGHIRUPDVGHRQGDDUELWUÆULDV
QËRUHTXHUHPQHQKXPFRQWURODGRUDGLFLRQDORXVRIWZDUH$*8,SHUPLWHD
pré-visualização de uma forma de onda antes de sua aplicação. Esse modo
também exibe a tensão e a corrente medidas no canal escolhido, com
4,5 dígitos de resolução.

Visualização dupla
2PRGRGHYLVXDOL]DÌËRGXSODSRVVLELOLWDDH[LELÌËRGHDPERVRVFDQDLV
simultaneamente e oferece configurações e recursos básicos. Ele também exibe
a tensão e a corrente medidas nos canais 1 e 2, com 4,5 dígitos de resolução.
Esse modo está disponível apenas no modelo B2962A.

9LVXDOL]DÌËRJUÆoFD
2PRGRGHYLVXDOL]DÌËRJUÆILFDH[LEHRVUHVXOWDGRVGDVPHGLÌÚHVQRGRPÑQLRGR
WHPSR FXUYDV9WRX,W GHDWÍFDQDLV,VVRÍÜWLOSDUDYHULILFDUHGHSXUDUD V 
forma(s) de onda de saída rapidamente.

Teclas fáceis de operar
– Teclas alfanuméricas, tecla de assistência e botão giratório para fácil
operação.
– Teclas alfanuméricas possibilitam a entrada direta de valores
alfanuméricos.
– Tecla de assistência guia a operação no painel frontal.

Fácil acesso aos recursos de alimentação e medição:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0RGRGHDOLPHQWDÌËRGH9,
Valor da fonte
Valor do limite (de conformidade)
3DUÇPHWURVGHYDUUHGXUD
3DUÇPHWURVGHSXOVR
3DUÇPHWURVSDUDIRUPDGHRQGDLQWHJUDGD
Velocidade de medição
&RQoJXUDÌËRGHIDL[D
&RQoJXUDÌËRGHGLVSDUR

7HOD
– Exibição numérica com 6,5 dígitos para alimentação
– Exibição numérica com 4,5 dígitos para monitoramento
– &XUYD9W,WQRPRGRGHYLVXDOL]DÌËRJUÆoFD
5HFXUVRVDYDQÌDGRV
– 0HPRUL]DÌËRGRWUDÌRSDUDDFXPXODURVUHVXOWDGRVGDVPHGLÌÚHV IXQÌÚHV
matemáticas) e coletar estatísticas
2SHUDÌËRGHDUTXLYRV PHPÖULD86% 
– Salvar
– &RQoJXUDÌËRGRVLVWHPD
– Resultado da medição/função matemática
– Dados do traço
– &DSWXUDULPDJHPGDWHODJUÆoFD
– Carregar
– &RQoJXUDÌËRGRVLVWHPD
– 'DGRVGHYDUUHGXUDHPOLVWDGDGRVGHIRUPDVGHRQGDGHoQLGDVSHOR
usuário
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Recursos de programação e interface
/LQJXDJHPGHSURJUDPDÌËR
2VPRGHORV%$%$WÎPVXSRUWHSDUD6&3, &RPDQGRVSDGURQL]DGRV
SDUD,QVWUXPHQWDÌËR3URJUDPÆYHO 

0HPÖULDGHSURJUDPDÌËR

A memória de programação permite armazenar longas sequências de comandos
6&3,QDPHPÖULDYROÆWLOGR%$%$HGHSRLVUHVJDWDUHVVDVVHTXÎQFLDV
inúmeras vezes enquanto o programa estiver operando com um único comando
6&3,$UPD]HQDQGRDVVHTXÎQFLDVGHFRPDQGRQDPHPÖULDRWHPSRTXHYRFÎ
gastaria enviando esses comandos através de um barramento de comunicação é
economizado. Para testes que utilizam muitos códigos repetidos (como sub-rotinas),
a memória de programação pode reduzir drasticamente o tempo dos testes.
1ÜPHURPÆ[LPRGHFDUDFWHUHVGRQRPHGDSURJUDPDÌËR
32, composto por caracteres alfabéticos, numéricos, hífen e underline
Tamanho máximo da memória: 100 KB (geralmente 2500 linhas)

/;,
&RPSDWÑYHOFRP/;,&RUH2VPRGHORV%$%$GD.H\VLJKWVHJXHP
SURWRFRORV/$1HVSHFÑILFRVHDWHQGHPDRVUHTXLVLWRV/;,FRPRVHUYLGRUGH
FRQWUROHZHELQWHJUDGRHGULYHU,9,&20
(WKHUQHW 10/100Base-T
86%SURWRFROR86%70& QDWUDVHLUD
*3,%FRPSDWÑYHOFRP,(((
6LVWHPDGHDUTXLYRV86%
'LVSRVLWLYRVGHDUPD]HQDPHQWRHPPDVVD 06& 86%GHDOWDYHORFLGDGH
(1 na frente)

,QWHUIDFHGH(6GLJLWDO

Conector: DB fêmea com 25 pinos
Pinos de entrada/saída: dreno aberto de 14 bits
Tensão de entrada máxima absoluta: 5,25 V
Tensão de entrada mínima absoluta: -0,25 V
Tensão de entrada máxima em nível lógico baixo: 0,8 V
Tensão de entrada mínima em nível lógico alto: 2 V
&RUUHQWHGHDOLPHQWDÌËRPÆ[LPDP$9VDÑGD 9
&RUUHQWHGUHQDGDPÆ[LPDP$9VDÑGD 9
Pino da fonte de alimentação de 5 V:
/LPLWDGRDP$SURWHJLGRFRPIXVÑYHOGHHVWDGRVÖOLGR
Pino de intertravamento de segurança:
8PSLQRDWLYRQRHVWDGRDOWRHXPDWLYRQRHVWDGREDL[R$DWLYDÌËRGHDPERVRV
SLQRVSRVVLELOLWDWHQVËRGHVDÑGD!9
1ÜPHURPÆ[LPRGHXQLGDGHVGLVSDUDGDVVLPXOWDQHDPHQWH
(usando E/S digital)1: 8

Acessórios inclusos
Cabo de alimentação
&DER86%
*XLDGHUHIHUÎQFLDUÆSLGD HPLQJOÎV
&'520GHUHIHUÎQFLDGRSURGXWR LQFOXLPDQXDLVHP3')VRIWZDUH4XLFN,9
0HDVXUHPHQW%$GD.H\VLJKWHGULYHUV
Suíte de bibliotecas de E/S da Keysight

Software e drivers

6RIWZDUH4XLFN,90HDVXUHPHQW%$GD.H\VLJKW
2VPRGHORV%$%$GD.H\VLJKWLQFOXHPRVRIWZDUH4XLFN,9
0HDVXUHPHQW%$GD.H\VLJKW(VVHVRIWZDUHSRGHURVRIDFLOLWDDFRQILJXUDÌËRHDUHDOL]DÌËRGHPHGLÌÚHVGH,9HDYLVXDOL]DÌËRGRVUHVXOWDGRVHPXPD
tabela ou gráfico sem a necessidade de qualquer programação.
1. Característica suplementar.
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Ambiente operacional
6LVWHPDRSHUDFLRQDO:LQGRZV ELWVELWV ;363 ELWV 
2XWURVUHTXLVLWRV0LFURVRIW1(7IUDPHZRUNRXPDLRUH,2/LEUDULHVRXPDLRU
,QWHUIDFHZHEJUÆILFD%$GD.H\VLJKW
A interface web gráfica B2900A da Keysight é um painel de controle do instrumento
para um navegador web. Ela possibilita que você configure e realize medições fácil
e rapidamente de um navegador web usando o servidor web integrado dos modelos
%$%$GD.H\VLJKW,VVRSHUPLWHTXHYRFÎFRQWUROHXPDXQLGDGHGDVÍULH
%$YLDFRQH[ËR/$1
Drivers,9,&RX,9,&20
&RPSDWÑYHLVFRP:LQGRZV ELWVELWV ;363 ELWV %LEOLRWHFDVGH(6
RXPDLRU6XSRUWHSDUD9((0LFURVRIW9LVXDO6WXGLR 9LVXDO%DVLF9LVXDO&9LVXDO
& GD.H\VLJKW/DE:LQGRZVH/DE9,(:GD1DWLRQDO,QVWUXPHQWV
Driver/DE9,(: 9,
1DWLRQDO,QVWUXPHQWV/DE9,(:RXPDLRU'ULYHUVSDUD/DE9LHZ
GLVSRQÑYHLVHP1,&20

,QIRUPDÌÚHVSDUDSHGLGR
1ÜPHURGRPRGHOR
B2961A

Fonte de alimentação com baixo ruído de 6,5 dígitos, 32 W, 210 V, 3 A, 1 canal

B2962A

Fonte de alimentação com baixo ruído de 6,5 dígitos, 32 W, 210 V, 3 A, 2 canais

2SÌÚHV
Filtro externo de baixo ruído


/1

)LOWURGHUXÑGRXOWUDEDL[R9P$ģ 1$

LN2

Filtro de ruído baixo, 210 V/3 A (N1294A-022)

Manual impresso (guia do usuário)
ABA

Inglês

ABJ

Japonês

Calibração
A6J

Calibração conforme com ANSI Z540

UK6

Certificado de calibração comercial com dados de teste

Kit de montagem em rack
1CM

Kit de montagem em rack

$FHVVÖULRV
Adaptador de conector banana para triaxial
N1294A-001 Adaptador banana-triaxial para conexão de 2 fios (não Kelvin)
N1294A-002 Adaptador banana-triaxial para conexão de 4 fios (Kelvin)
Figura de ruído baixo externo
1$)LOWURGHUXÑGRXOWUDEDL[R9P$ģ
N1294A-022 Filtro de ruído baixo, 210 V/3 A
Adaptador de disparo para BNC
N1294A-031 Adaptador de disparo GPIO-BNC
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Para mais informações sobre produtos,
aplicações ou serviços, contate a Keysight
mais próxima de você. A lista completa está
disponível em:
www.keysight.com.br/find/contactus

6HSUHFLVDUGHPDLVUHFXUVRVGHPHGLÌËRDPHOKRUHVFROKDÍXPD608GHSUHFLVËRGD.H\VLJKW

8QLGDGHVGHIRQWHPHGLÌËRGHSUHFLVËR%$
B2902A/B2911A/B2912A da Keysight
www.keysight.com.br/find/precisionsmu

Analisador de dispositivos semicondutores
B1500A da Keysight
www.keysight.com.br/find/B1500A

Américas
Brasil
Canadá
(VWDGRV8QLGRV
0Í[LFR


 
(800) 829 4444
001 800 254 2440

©VLDH3DFÑoFR
Austrália
China
Cingapura
Coreia
+RQJ.RQJ
Índia
Japão
0DOÆVLD
Taiwan
2XWURVSDÑVHV

1 800 629 485
800 810 0189


800 938 693
1 800 112 929
0120 (421) 345
1 800 888 848

 

(XURSDH2ULHQWH0ÍGLR
Alemanha

Áustria
0800 001122
Bélgica
0800 58580
Espanha
0800 000154
)LQOÇQGLD
0800 523252
França
0805 980333
,UODQGD

,VUDHO
1 809 343051
,WÆOLD
800 599100
/X[HPEXUJR

Países Baixos
0800 0233200
5HLQR8QLGR

Rússia
8800 5009286
Suécia
0200 882255
Suíça
0800 805353
2SÌËR '(
2SÌËR )5
2SÌËR ,7

Para outros países, acesse:
www.keysight.com.br/find/contactus
(BP-05-29-14)

Analisador de dispositivos de alimentação/traçador
de curvas B1505A da Keysight
www.keysight.com.br/find/B1505A
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