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Programowany zasilacz PN200 jest jed-
nym z†prostszych przyrz¹dÛw Grundiga, op-
racowanych z†myúl¹ o†stosowaniu w†labora-
torium. Sk³ada siÍ z†dwÛch wzajemnie izo-
lowanych zasilaczy o†regulowanym napiÍciu
(0..20V) i†pr¹dzie wyjúciowym (do 500mA).
Obydwie wartoúci zadaje siÍ z†niewielkiej,
5-przyciskowej klawiatury, z†rozdzielczoúci¹
odpowiednio 10mV oraz 1mA.
Poniewaø wydajnoúÊ pr¹dowa zasilaczy

jest stosunkowo niewielka, konstruktorzy
urz¹dzenia przewidzieli moøliwoúÊ rÛwno-
leg³ego po³¹czenia obydwu, co zapewnia
uzyskanie maksymalnego pr¹du wyjúciowe-
go 1A.
Inn¹ interesuj¹c¹ moøliwoúci¹ jest skon-

figurowanie obydwu zasilaczy w†tryb ìúle-
dzeniaî. Umoøliwia on ustawianie paramet-
rÛw (napiÍcia i†pr¹du zadzia³ania ogranicz-
nika) obydwu kana³Ûw wyjúciowych za po-
moc¹ jednej pary regulatorÛw. W†tym trybie
rolÍ kana³u wzorcowego spe³nia ìAî, a†jego
parametry s¹ automatycznie przypisywane
takøe kana³owi ìBî.
Zasilacz PN200 jest ponadto wyposaøony

w†port szeregowy RS232, za pomoc¹ ktÛrego
moøliwe jest sterowanie jego prac¹. ProtokÛ³
wymiany danych pomiÍdzy zasilaczem i†kom-
puterem jest bardzo przejrzysty, opiera siÍ
na zapytaniach oraz poleceniach zapisanych
w†kodzie ASCII. DziÍki temu nie jest
konieczny z³oøony program obs³ugi dedyko-
wany temu zasilaczowi, bo uøytkownikowi
wystarczy niewielkie doúwiadczenie z†dowol-
nym jÍzykiem programowania.
Zastosowany w†zasilaczu interfejs uøyt-

kownika jest bardzo czytelny. Sterowanie
prac¹ zasilacza u³atwia podúwietlany wy-
úwietlacz alfanumeryczny. Wyúwietlane na
nim komunikaty i przyjÍty przez konstruk-
torÛw sposÛb konfiguracji zasilacza s¹ ³atwe
do zapamiÍtania i†nie zmuszaj¹ uøytkownika
do wiÍkszego wysi³ku podczas jego obs³ugi.
Na p³ycie czo³owej oprÛcz przyciskÛw

steruj¹cych, wyúwietlacza i†w³¹cznika znaj-

duj¹ siÍ takøe dwie pary zaciskÛw wyjúcio-
wych oraz trzy diody LED. Dwie z†nich
(czerwone) sygnalizuj¹ przeci¹øenie zasila-
cza, trzecia w³¹czenie napiÍcia zasilaj¹cego
(zielona).
Pewne zastrzeøenia moøe budziÊ sposÛb

zadawania napiÍcia wyjúciowego i†nastaw
ogranicznika pr¹du, poniewaø szybka zmiana
ktÛregoú z†tych parametrÛw nie jest moøliwa.
Jest to tym bardziej dokuczliwe, øe sterownik
zasilacza nie zapamiÍtuje ostatnich ustawieÒ
uøytkownika i†po wy³¹czeniu zasilacza trzeba
kaødorazowo ustawiÊ wymagane wartoúci na-
piÍcia i†pr¹du wyjúciowego.
Zasilacz ma zabezpieczenie przeciwzwar-

ciowe i termiczne. WewnÍtrzny wentylator
jest sterowany termostatem i†w³¹cza siÍ do-
piero po przekroczeniu pewnej wartoúci
temperatury, co znacznie podnosi komfort
uøytkowania przyrz¹du. W†przypadku zbyt
duøego wzrostu temperatury, procesor ste-
ruj¹cy odcina obci¹øenie, zapobiegaj¹c
uszkodzeniu elementÛw stabilizatora.
Andrzej Gawryluk

Prezentowany w†artykule zasilacz udo-
stÍpni³a redakcji firma Lamium (tel. (0-32)
233-33-30).

Programowany zasilacz
laboratoryjny firmy Grundig

Po raz pierwszy na ³amach EP
przedstawiamy przyrz¹d

laboratoryjny firmy Grundig.
Okazuje siÍ bowiem, øe Grundig

jest producentem nie tylko
telewizorÛw i†sprzÍtu audio, lecz

takøe sporej gamy przyrz¹dÛw
laboratoryjnych.

Rozpoczynamy od
programowanego zasilacza

laboratoryjnego PN200.

Podstawowe parametry i możliwości
zasilacza PN200:
✓ napięcie wyjściowe: 2x0..20V;
✓ maksymalny prąd wyjściowy: 2x0..500mA;
✓ maksymalny prąd wyjściowy w trybie pracy

równoległej: 0,3..1A;
✓ rozdzielczość nastawnika napięcia: 10mV;
✓ rozdzielczość nastawnika prądu: 1mA;
✓ masa zasilacza: 2,4kg;
✓ pobór mocy z sieci zasilającej: 60W;
✓ wbudowane moduły ochrony przeciwzwarciowej

i termicznej;
✓ możliwość pracy w jednym z trzech trybów: dwa

zasilacze niezależne (odseparowane galwanicznie),
połączone równolegle, wyjście zasilacza ”B”
śledzi wyjście “A”;

✓ wbudowany interfejs szeregowy RS232
(1200..9600b/s);

✓ pomiar prądu i napięcia w czasie rzeczywistym,
wskazania wyświetlane na 16−znakowym,
podświetlanym wyświetlaczu LCD;

✓ możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza.


