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Genesys 1U
Programowalne zasilacze 
laboratoryjne w standardzie 19”

W porównaniu z innymi, opisywa-
nymi przez nas niedawno zasilaczami 
firmy Lambda z serii ZUP, zasilacze 
Genesys 1U charakteryzują się więk-
szą mocą, dochodzącą do 1500 W, 
oraz niskoprofilowymi obudowami 
o wysokości 1U (63,6 mm), odpowied-
nimi do zabudowy w szafach i kase-
tach zgodnych ze standardem 19” 
(szerokość 482,8 mm).

Rodzina składa się z 25 jedno-
wyjściowych modeli o różnym zakre-
sie napięć wyjściowych (od 6 V do 
600 V) i prądów (od 1,3 A do 200 A). 
Napięcia wyjściowe są oczywiście sta-
bilizowane i regulowane cyfrowo w za-
kresie od 0 do wartości maksymalnej. 
Możliwa jest zarówno regulacja lokal-

Zasilacze Genesys 1U firmy 
Lambda wyróżniają się przede 

wszystkim rozbudowanymi 
funkcjami sterowania, 

dzięki czemu mogą znaleźć 
zastosowanie nie tylko 

w laboratorium, ale także 
w przemyśle, jako elementy 
zaawansowanych systemów 

kontrolno–pomiarowych. na (dwustopniowa – zgrubna i dokład-
na) za pośrednictwem umieszczonego 
na przednim panelu enkodera, jak też 
zdalna, poprzez dostępne od tyłu wej-
ście analogowe, interfejs RS–232/485 
lub opcjonalny interfejs GPIB (IEEE 
488.2).

Panel przedni zasilacza wyposażo-
no ponadto w dwa czytelne wyświe-
tlacze LED umożliwiające dokładny 
odczyt zadanej i aktualnej wartości 
napięcia i prądu (z rozdzielczością 
0,01 V i 0,01 A) oraz innych para-
metrów zasilacza, a także kilka diod 
sygnalizacyjnych i przycisków umożli-
wiających sprawną obsługę.

Z tyłu, oprócz złączy wspomnia-
nych już interfejsów cyfrowych, wy-
różniają się solidne zaciski wyjścio-
we umożliwiające pewne podłączenie 

przewodów, szereg zworek i przełącz-
ników konfiguracyjnych oraz złącze 
DB–25 z wejściami i wyjściami analo-
gowymi pozwalające na odczyt para-
metrów i sterowanie zasilaczem.

Zasilacze zamknięto w wytrzyma-
łych metalowych obudowach z otwo-
rami wentylacyjnymi z przodu i z tyłu 
oraz uchwytami ułatwiającymi montaż 
w kasecie 19”.

Jedną z wielu zalet zasilaczy Ge-
nesys jest możliwość pracy ich wyjść 
w trybach master lub slave przy po-
łączeniu szeregowym lub równole-
głym. Takie sposoby połączenia po-
zwalają na zwielokrotnienie napięcia 
lub prądu wyjściowego w zależności 
od konfiguracji. W trybie współpracy 
z innymi urządzeniami istnieje możli-
wość włączania i wyłączania zasilaczy 
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o. Sp. z o.o.

tel. 022 866 41 40
e–mail: amtek@amtek.pl, www.amtek.pl

Szczegółowe informacje o zasilaczach Genesys 
1U są dostępne pod adresem:

http://www.lambda-poland.com/uk/range_overviews/
range_id81data.htm

połączonych w grupy. Niezależnie od 
połączenia, zasilacze mogą pracować 
zarówno w trybach stabilizacji napię-
cia (źródła napięciowego), jak i prądu 
(źródła prądowego). 

Kolejnymi zaletami zasilaczy Ge-
nesys są bardzo duża dokładność 
ustawiania napięcia (0,002% Vmax), 
bardzo dobre parametry stabilizacyj-
ne (0,01% Vmax + 2 mV), małe tęt-
nienia, krótki czas odpowiedzi oraz 
funkcja wyłączenia stopnia wyjściowe-
go umożliwiająca bezproblemową re-
gulację bez niebezpieczeństwa uszko-
dzenia zasilanych obwodów. Ponadto 
są one w pełni zabezpieczone przed 
nadmiernym wzrostem lub spadkiem 
napięcia, a także przed przegrzaniem.

Zasilacze Genesys zostały wypo-
sażone w wewnętrzną nieulotną pa-
mięć przechowującą wszystkie istotne 
parametry pracy zasilacza, takie jak 
stan wyjścia (włączone/wyłączone), 
nastawy napięcia i prądu wyjściowe-
go, progi zadziałania zabezpieczenia 

nadnapięciowego i podnapięciowego, 
charakterystykę ograniczenia prądowe-
go (stałoprądową lub typu foldback), 
adres urządzenia, szybkość transmisji 
danych, włączenie lub wyłączenie ob-
sługi z panelu przedniego, sposób ste-
rowania (zdalne/lokalne) czy włączenie 
lub wyłączenie funkcji automatyczne-
go restartu po zaniku zasilania.

Parametry te można w każdej 
chwili odczytać i zaprogramować za 
pośrednictwem wbudowanego interfej-
su cyfrowego (RS232/485 lub opcjo-
nalnego IEEE 488.2). Interfejs umoż-
liwia również zdalny pomiar prądów 
i napięć oraz kalibrację układu po-
miarowego. Producent nie zapomniał 
przy tym o odpowiednim wsparciu 
użytkowników, udostępniając bezpłat-
nie oprogramowanie pozwalające na 
zdalny odczyt parametrów i sterowa-
nie z komputera, a także sterowniki 
umożliwiające tworzenie własnych 
aplikacji w środowisku LabView oraz 
LabWindows.

Choć zasilacze Genesys nazywamy 
laboratoryjnymi, ich wybitne parame-
try i cechy funkcjonalne zdecydowały, 
że są chętnie stosowane w wielu od-
powiedzialnych urządzeniach przemy-
słowych. Wśród licznych zastosowań, 
w których się już sprawdziły, produ-
cent wymienia różnego rodzaju syste-
my kontrolno–pomiarowe, służące np. 
do prób wytrzymałości przyrządów 
półprzewodnikowych, a także systemy 
zasilania wzmacniaczy mocy nadajni-
ków radiowych, laserów, grzejników, 
elektromagnesów itp.

Wysoka niezawodność, potwier-
dzona 5–letnią gwarancją producenta, 
oraz duża gęstość upakowania mocy 
(ponad 1,5 kW w 19–calowej obudo-
wie 1U) stawiają zasilacze Genesys 
w światowej czołówce tego typu pro-
duktów.
KK

Tab. 1. Przegląd zasilaczy z rodziny 
Genesys 1U

Model

Napięcie 
wyjścio-

we 
[VDC]

Prąd 
wyjścio-

wy 
[A]

Moc 
wyjścio-

wa 
[W]

GEN6–100 0–6 0–100 600
GEN8–90 0–8 0–90 720

GEN12.5–60 0–12,5 0–60 750
GEN20–38 0–20 0–38 760
GEN30–25 0–30 0–25 750
GEN40–19 0–40 0–19 760

GEN60–12.5 0–60 0–12,5 750
GEN80–9.5 0–80 0–9,5 760

GEN100–7.5 0–100 0–7,5 750
GEN150–5 0–150 0–5 750

GEN300–2.5 0–300 0–2,5 750
GEN600–1.3 0–600 0–1,3 780
GEN6–200 0–6 0–200 1200
GEN8–180 0–8 0–180 1440

GEN12.5–120 0–12,5 0–120 1500
GEN20–76 0–20 0–76 1520
GEN30–50 0–30 0–50 1500
GEN40–38 0–40 0–38 1520
GEN50–30 0–50 0–30 1500
GEN60–25 0–60 0–25 1500
GEN80–19 0–80 0–19 1520

GEN100–15 0–100 0–15 1500
GEN150–10 0–150 0–10 1500
GEN300–5 0–300 0–5 1500

GEN600–2.6 0–600 0–2,6 1560


