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Introdução

NOVOS PRODUTOS DA SÉRIE SMART BENCH ESSENTIALS 

A série Keysight Smart Bench Essentials (SBE) é uma solução de engenharia 

revolucionária para bancadas de teste modernas em laboratórios de ensino 

e aspirantes a engenheiros eletrônicos de desenvolvimento de novos produtos. 

A série Smart Bench Essentials permite testar, analisar e compartilhar resultados 

de maneira colaborativa, na própria sala ou em todo o mundo. Quer esteja ensinando, 

aprendendo ou trabalhando em um projeto, em uma sala de aula ou em sua casa, 

você tem acesso total para configurar e testar usando seus instrumentos conectados.

A série Smart Bench Essentials da Keysight é uma solução conectada de instrumentos 

de teste que consiste em uma fonte de alimentação, gerador de função, multímetro 

digital e um osciloscópio. Com esse novo portfólio completo de instrumentos, alunos 

e engenheiros de teste eletrônico em geral terão uma solução de design moderno 

e verdadeiramente conectada para seus laboratórios ou bancadas de teste.

K E Y S I G H T  T E C H N O L O G I E S

KeysightCare Identity Guidelines

CONECTIVIDADE 
REMOTA 

INTELIGENTE
Teste, analise e compartilhe 

resultados de maneira 
colaborativa ou remota.

TELA COLORIDA 
EXCLUSIVA DE 
7 POLEGADAS

Visualize e monitore todas 
as saídas simultaneamente 

de qualquer ângulo.

DESEMPENHO DE 
NÍVEL INDUSTRIAL

Faça medições com confiança 
usando os excepcionais 

reguladores de linha e de carga 
para uma saída estável.

KEYSIGHT CARE 
INCLUSO

Obtenha acesso 
a especialistas técnicos 

e ao centro de conhecimento 
online 24 horas por dia.
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Totalmente conectado para 
acelerar suas tarefas diárias
A Keysight oferece um portfólio completo de instrumentos com uma interface 

de usuário e software comuns que permitem o acesso a novos instrumentos da 

série Smart Bench Essentials remotamente de qualquer lugar. O suporte técnico 

dá aos professores e alunos acesso aos especialistas em medição da Keysight.

A série Smart Bench Essentials oferece conectividade confiável e usabilidade 

em um formato compacto. Juntos, a conexão de hardware e software para 

sua próxima inovação. 

CONECTADO À SUA PRÓXIMA INOVAÇÃO 
ACELERE SEU PROJETO COM UMA BANCADA CONECTADA

• Capture sinais difíceis para aperfeiçoar seu projeto.

• Acompanhe e monitore seus resultados de teste em tempo real 
por meio de uma tela grande de 7 polegadas.

• Armazene os resultados dos testes e exporte dados para revisão  
pós-análise e geração de relatórios.

CONECTADOS UM AO OUTRO 
MELHORE SUA PRODUTIVIDADE GERENCIANDO SEUS PATRIMÔNIOS 
DE LABORATÓRIO

• Execute com o mínimo de treinamento e configuração para controlar 
seu hardware de teste.

• Gerencie todos os seus instrumentos de laboratório usando uma 
configuração de várias bancadas.

CONECTADO À NUVEM 
OBTENHA MAIS IDEIAS PARA O SEU TESTE A QUALQUER HORA E EM 
QUALQUER LUGAR

• Teste, analise e compartilhe resultados de forma colaborativa – na própria 
sala ou ao redor do mundo.

• Veja o status da conexão de todos os instrumentos para permitir que os 
administradores definam as configurações de medição a partir de um único 
computador administrador.

CONECTADO AO LABORATÓRIO 
OTIMIZE E SIMPLIFIQUE O GERENCIAMENTO DO LABORATÓRIO

• Teste, analise e compartilhe resultados de maneira colaborativa ou remota 
usando o software de laboratório Pathwave.

• Veja o status da conexão de todos os instrumentos para permitir que os 
administradores definam as configurações de medição a partir de um único 
computador administrador.
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Saiba mais sobre a série 
Smart Bench Essentials

MULTÍMETRO DIGITAL EDU34450A COM VISOR 
DUPLO DE 5½ DÍGITOS 

O multímetro digital com visor duplo de 5½ dígitos (DMM) EDU34450A 

da Keysight mede uma ampla variedade de sinais de entrada. O mecanismo 

de medição aproveita o DMM de bancada de nível industrial da Keysight. 

Ele apresenta resolução de 5½ dígitos, precisão CC básica de 0,015% 

e taxa de medição de até 100 leituras/s para testes de velocidade crítica. 

Inclui o software PathWave BenchVue da Keysight para controle remoto 

e registro de até 5.000 pontos de dados. Com o DMM de visor duplo 

de 5½ dígitos EDU34450A, você obtém os benefícios do desempenho 

de medição da Keysight em um pacote compacto e de baixo custo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• mede 11 sinais de entrada (tensão CC, corrente CC, tensão CA 
True RMS, corrente CA, resistência de dois e quatro fios, frequência, 
continuidade, teste de diodo, temperatura e capacitância)

• tela colorida de dupla medição de 7 polegadas 

• precisão CC básica de 0,015%

• USB e LAN padrão para conectividade flexível com o PC 

• suporte a pen drive USB para copiar/carregar configuração 
para definição de teste repetido
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo
Dígitos de 
resolução

Tipo de tela
Precisão 
de CC de 
1 ano (%)

Intervalo 
de corrente/
tensão CC

Intervalo 
de corrente/
tensão CA

Faixa de 
resistência

Velocidade 
de leitura 

(por segundo)

Outros tipos 
de medição

Memória 
não volátil

EDU34450A 5½ dígitos
Tela colorida de 

7 polegadas, 
histograma

0,015
100 mV a 1 kV/ 

10 mA a 3 A
100 mV a 750 V/ 

10 mA a 3 A
100 a 100 MΩ 100

Frequência, 
continuidade, 

teste de diodo, 
temperatura 

e capacitância

5.000 leituras

 

EDU34450A 
Multímetro digital de 5½ dígitos
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SÉRIE EDU33210 DE GERADOR DE FUNÇÕES/  
FORMA DE ONDA ARBITRÁRIA DE 20 MHZ

A série EDU33210 de gerador de funcoes/forma de onda arbitraria 

da Keysight oferece os sinais e recursos padrão que você espera, 

como modulação, varredura e rajada. Os recursos adicionais oferecem 

as funcionalidades e a flexibilidade necessários para fazer um trabalho 

rapidamente, seja qual for o grau de complexidade. Uma interface 

intuitiva e repleta de informações no painel frontal permite que 

você retome facilmente de onde parou. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• tela colorida de 7 polegadas para configuração simultânea 
de parâmetros, visualização de sinal e edição 

• seis tipos de modulação integrados e 17 formas de onda 
populares para simular aplicações típicas para teste

• capacidade de forma de onda arbitrária de 16 bits com memória 
de até 8 milhões de amostras por canal

• interfaces de entrada/saída USB e LAN para conectividade remota
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1. Tela WVGA de 7 polegadas

2. Teclas de função

3. Teclado numérico

4. Botões de função

5. Botão de setas e giratório

6. Conectores de saída, configuração  
e botões liga/desliga

7. Conector de saída de sincronização/acionamento

8. Acionamento externo/porta/FSK/conector de rajada

9. Conector de calibração 

10.  Porta USB

11.  Botão liga/desliga 

Gerador de formas de onda  
EDU3312A

9 8 7

1

4

6

5

32

1011

Catálogo de produtos da série Smart Bench Essentials  |  8



ESPECIFICAÇÕES

Modelos e opções EDU33211A EDU33212A

Número de canais Um Dois

Frequência 20 MHz

Formas de onda padrões Senoidal, quadrada, rampa, pulso, triangular, ruído gaussiano, sequência binária pseudoaleatória (PRBS), CC

Formas de onda arbitrárias Cardíaca, exponencial decrescente, exponencial crescente, pulso gaussiano, haversine, Lorentz, D-Lorentz, rampa negativa, senoidal

Arbitrária definida pelo usuário Até 8 MSa por canal; com até 1 MSa por forma de onda

Taxa de amostragem 1 μSa/s a 250 MSa/s, Resolução de 1 μSa/s

Tipos de modulação AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM

Largura do pulso Mínimo de 16 ns; ajustável com resolução de 100 ps

Ciclo de trabalho 0,01% a 99,99%; Resolução de 0,01%

Distorção harmônica total fde= 10 Hz a 20 kHz: < 0,075%

Jitter (rms) (medido)
≤ 5 MHz a 2 ppm do período mais 100 ps

> 5 MH a 100 ps

Conectividade BNC no painel frontal, gabinete se conecta ao chassi; todos os conectores BNC de entrada e saída são informados no chassi
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE BANCADA DE SAÍDA 
TRIPLA EDU36311A

A fonte de alimentação de bancada CC com saída tripla Keysight EDU36311A 

vem com um design robusto e praticidade a um preço acessível. Seus canais 

de 90 W isolados eletricamente fornecem energia limpa e confiável. A tela wide 

video graphics array (WVGA) colorida de 7 polegadas proporciona uma visão 

clara – desde a configuração do instrumento até o status de saída. Você pode 

controlar facilmente a fonte de alimentação de bancada CC E36311A de saida 

tripla remotamente via USB ou LAN. Essa solução inclui o software de aplicação 

de fonte de alimentação PathWave BenchVue da Keysight para PC. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Potência limpa e confiável

• ondulação e ruído de saída baixos

• excelente precisão na programação/leitura

• excelente regulação de linha/carga

• proteção superior contra sobretensão, sobrecorrente e sobretemperatura

Recursos de bancada convenientes

• fontes de alimentação independentes (três) em um único instrumento

• baixo ruído acústico

• proteção do dispositivo contra sobretensão e sobrecorrente

Interfaces intuitivas fáceis de usar

• tela colorida de 7 polegadas

• canais com códigos de cores distintos

• botões individuais para tensão e corrente

• conexão flexível usando LAN (LXI) ou USB 
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1. Tela grande Video Graphics Array 
colorida de 7 polegadas 

2. Teclas de seleção de saída

3. Botões giratórios de tensão/corrente

4. Teclas de função/navegação/numéricas

5. Teclas de ativação/desativação de saída

6. Terminais de saída

7. Teclas de função

8. Referência de aterramento

9. Porta USB

10. Botão liga/desliga 

ESPECIFICAÇÕES

Modelo Saída Tensão Corrente Potência

E36311A

1 0 a 6 V 0 a 5 A

90W2 0 a 30 V 0 a 1 A

3 0 a 30 V 0 a 1 A

Fonte de alimentação CC 
programável de saída tripla 
EDU36311A

9 8 7

5

4

6

32

10

1
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OSCILOSCÓPIOS INFINIIVISION 1000 DA SÉRIE X

Os osciloscópios Keysight InfiniiVision da série 1000 X suportam até 

200 MHz e quatro canais analógicos para proporcionar uma educação 

de qualidade aos alunos, preparando-os para a indústria com instrumentos 

de nível profissional. 

Os osciloscópios da série 1000 X utilizam a mesma tecnologia dos 

osciloscópios mais avançados da Keysight, permitindo que os alunos 

aprendam no mesmo hardware e software usados nos principais 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. 

O software BenchVue com o aplicativo de osciloscópio BV0004B 

BenchVue (padrão) permite controlar e visualizar os osciloscópios 

InfiniiVision série 1000 X e fazer várias medições simultaneamente. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Obtenha funcionalidade de nível profissional para que os alunos tenham 
experiência com a análise de software líder do setor, incluindo análise 
de barramento serial padrão para os padrões de barramento serial 
mais populares, e integração de instrumentos 6 em 1.

• Sinais de treinamento integrados permitem que os alunos aprendam 
a captar e analisar sinais rapidamente. 

• O kit de recursos do professor inclui laboratórios dinâmicos de ensino; 
um guia abrangente de laboratório; um tutorial escrito especificamente 
para estudantes de graduação e um conjunto de slides do PowerPoint 
com os fundamentos do osciloscópio para professores e assistentes 
de laboratório. 
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Osciloscópios InfiniiVision 
série 1000 X (EDUX1052G)

1. DVM/Frequencímetro – Voltímetro de 3 dígitos integrado, contador 
de frequência de 5 dígitos

2. Rápida taxa de atualização de forma de onda – A rápida taxa de 
atualização de 200 mil formas de onda por segundo ajuda a ver 
rapidamente falhas e erros de sinal aleatórios e pouco frequentes

3. USB – Capturas de tela e dados podem ser salvos rapidamente 
e facilmente com a porta USB integrada e um dispositivo de 
armazenamento USB

4. Sinais de treinamento – Kit dos sinais de treinamento educacional 
integrado e guia de treinamento para download

5. Gerador de função – O gerador integrado permite que você gere 
os sinais necessários para simular rapidamente seu design e gerar 
gráficos de Bode de ganho e fase

6. Recursos de análise – Máscara/teste de limite DVM Análise de 
resposta de frequência Decodificação de barramento serial

7. Medições – Pressione a tecla de medição para acessar 32 medições 
automáticas integradas

8. Cursores – Medições personalizadas são facilmente realizadas por 
cursores. Medição de qualquer valor ou diferença usando quatro 
cursores poderosos

9. Ferramentas de modo matemático de forma de onda – Rápido acesso 
ao modo matemático da forma de onda (+−× ÷), FFT (ganho e fase) 
e filtro passa-baixo

10. Ajuda integrada localizada – Todos os botões fornecem acesso 
instantâneo à ajuda localizada no idioma, mantendo pressionado 
o botão do que você deseja que seja explicado

11. Interface de usuário líder na indústria – Operação rápida e fácil 
com os controles comuns do osciloscópio na ponta dos dedos

2

3 4

91

7 86

115 10
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ESPECIFICAÇÕES

Modelos e opções EDUX1052A EDUX1052G DSOX1202A DSOX1202G DSOX1204A DSOX1204G

Largura de banda 50 MHz
70 MHz (largura de banda base)
100 MHz (opção D1202BW1A)
200 MHz (opção D1202BW2A)

70 MHz (largura de banda base)
100 MHz (opção D1200BW1A)
200 MHz (opção D1200BW2A)

Canais analógicos 2 2 4

Trigger externo 1 trigger externo visível como canal digital
Entrada frontal do painel (exibível como 

um terceiro canal digital)
Entrada traseira do painel (exibível como 

um terceiro canal digital)

Taxa de 
amostragem máxima

1 GSa/s (todos os canais)
2 GSa/s (operação de um ou dois canais)
1 GSa/s (se a exibição do trigger externo 

estiver ativada)

2 GSa/s (operação de um ou meio canal)
1 GSa/s (operação de três ou quatro canais)

Profundidade máxima 
de memória

200 mil pontos (todos os canais)

2 milhões de pontos (operação de um 
ou dois canais)

1 milhão de pontos (se a exibição 
do trigger externo estiver ativada)

2 milhões de pontos (operação de um 
ou meio canal)

1 milhão de pontos (operação de três 
ou quatro canais)

WaveGen Não disponível
Gerador de função 

de 20 MHz
Não disponível

Gerador de função 
de 20 MHz

Não disponível
Gerador de função 

de 20 MHz

Gráfico de Bode Não disponível Padrão Não disponível Padrão Não disponível Padrão

Taxa de atualização 
da forma de onda

100 mil formas de onda por segundo 200 mil formas de onda por segundo

Análise de 
protocolo serial

Padrão: I²C, UART/RS-232 Padrão: I²C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN

Memória segmentada Não disponível Padrão

Máscara/teste 
de limite

Não disponível Padrão

Voltímetro 
digital integrado

Padrão

Contador 
de frequência

Padrão

Sinais de treinamento 
integrados

Padrão

Modo matemático 
de forma de onda

Adicione, subtraia, multiplique, divida, FFT (magnitude e fase), filtro passa-baixa

Medições automáticas 14 amplitudes, 14 tempos e 4 medições de contagem de pulsos

Tela Tela WVGA de 7 pol.

Conectividade USB 2.0 host e dispositivo, LAN
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O software PathWave é compatível 
com os instrumentos da série 
Smart Bench Essentials
A Keysight tem várias soluções de software PathWave para a série Smart Bench Essentials. 

O aplicativo PathWave BenchVue, incluído na compra do instrumento, permite que controlar 

os instrumentos e testar remotamente.

Considere o software de gerenciamento e controle de laboratório PathWave PW9111EDU se 

tiver muitos instrumentos em seu laboratório. Ele permite que você configure seu laboratório 

a partir de um único computador, rastreie seus patrimônios, verifique o firmware mais recente 

e realize uma atualização de firmware em massa em todos os instrumentos.

Estamos lançando a Operação de laboratório para aprendizado remoto PW9112EDU PathWave, 

que permite aos alunos acessar a configuração do laboratório e realizar trabalhos de laboratório 

por meio de um navegador da web. 

CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO 
PW9111EDU PATHWAVE 

A solução de laboratórios de acesso remoto para a indústria da Keysight oferece uma 

forma conveniente de mudar para o aprendizado online. O projeto dessa solução oferece 

a capacidade de montar seu laboratório de instrumentos básicos remotamente. Ela atende 

todas as suas necessidades, desde o gerenciamento de laboratórios baseados na Web, 

a administração de agendamento, o controle de instrumentos e o acesso remoto para 

medição e análise. 

Agora, com a solução de gerenciamento e controle de laboratório PathWave da Keysight, 

os educadores podem dedicar menos tempo na configuração manual e no rastreamento 

e se concentrar no que realmente importa – fornecer ensino de alta qualidade. A solução 

de software de gerenciamento e controle de laboratório PathWave oferece aos educadores 

controle centralizado para conectar e monitorar perfeitamente todos os instrumentos 

do laboratório. 

ALUNOS

Acesse vários aplicativos 
de instrumentos 

e controle remotamente

O QUE ELA OFERECE

EDUCADORES

Gerencie e configure instrumentos 
de laboratório para configuração 

com várias bancadas
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APRENDIZADO REMOTO 
PATHWAVE PW9112EDU 

O aprendizado online tem feito parte de muitas instituições educacionais 

desde a disseminação da Internet. Novas normas, como distanciamento social 

e limites na interação presencial, estão acelerando drasticamente a mudança 

do aprendizado tradicional para aulas virtuais em plataformas digitais. 

A disponibilidade de cursos online abre oportunidades para alunos internacionais 

e a distância. O aprendizado remoto oferece aos alunos a flexibilidade de aprender 

a qualquer hora, em qualquer lugar. Com esses benefícios, o aprendizado 

online está se expandindo exponencialmente e as instituições educacionais 

devem se transformar rapidamente para acompanhar essa megatendência 

de aprendizado remoto.

A solução de laboratórios de acesso remoto para a indústria da Keysight 

oferece uma forma conveniente de mudar para o aprendizado online. Agora 

você pode concluir a configuração remota do seu laboratório de instrumentos 

básicos. Ela atende às suas necessidades, desde o gerenciamento de 

laboratórios baseados na Web e a administração de agendamento ao 

controle de instrumentos e acesso remoto para medição e análise. 

COMPATÍVEL COM O SOFTWARE PATHWAVE BENCHVUE 

O software Keysight PathWave BenchVue acompanha a compra do seu 

instrumento para que você possa controlar remotamente os instrumentos 

para testar a qualquer hora ou em qualquer lugar.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• montagem rápida com configuração simples

• qualidade de aprendizagem consistente para preparar os alunos 
para que estejam prontos para a indústria

• plataforma única para trabalho em equipe e colaboração em tempo real

• agilizar e simplificar o gerenciamento do laboratório com ontrole centralizado
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SAIBA MAIS
• Soluções da série Smart Bench Essentials

• Software de gerenciamento do laboratório PW9111EDU

• Operações de laboratório para aprendizado remoto  
PW9112EDU PathWave

• Aplicação de software BenchVue
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