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Zasilacz HP300 został zaprojektowany i wykonany zgodnie z następującymi  
normami:  
 bezpieczeństwa: PN-EN61010:2001 
 kompatybilności elektromagnetycznej: PN-EN-55022:1998/+A1:2000, PN-EN-55024:1998, 

PN-EN61000-3-2:2000 i PN-EN61000-3-3:1995 
  
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ostrzeżenia oraz zasady 
bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez użytkownika, w celu zachowania 
bezpieczeństwa podczas pracy i przechowywania urządzenia. 
Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 
Uszkodzenia spowodowane obsługą zasilacza w sposób niezgodny z zasadami 
bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji, nie podlegają naprawom gwarancyjnym. 

 

 

  UWAGA 

Zasilacz nie jest przeznaczony do pracy ciągłej ze względu na dryft 
temperaturowy w odniesieniu do czasu pracy. Przy przedłużającym się czasie 
pracy zalecane jest wykonanie pomiarów kontrolnych napięcia zasilania przy 
pomocy miernika zewnętrznego. 
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1. PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Napięcie wejściowe:      220÷240VAC ±10% (50Hz)  
 Zakres regulacji napięcia wyjściowego DC:   0÷300V  
Zakres prądu wyjściowego DC:    0÷1A 
Obciążeniowy współczynnik stabilizacji:  CV ≤ 2x 10-3 + 30mV 
       CC ≤ 2x 10-3 + 3mA 
Napięciowy współczynnik stabilizacji:  CV ≤ 2x 10-3 + 0.2V (I ≤ 1A) 

      CC ≤ 2x 10-3 + 0.5mA (I ≤ 1A) 
Tętnienia i szumy:     CV ≤ 50mV (I ≤ 1A) 

       CC ≤ 1mA (I ≤ 1A) 
Zabezpieczenie:    zabezpieczenie nadprądowe 
 

Dokładność wskazania napięcia wyj.:  ±(0,5% w.w.+2c) ± 2,5% pełnej skali  
Dokładność wskazania prądu wyj.:  ±(1.0% w.w.+2c) ± 2,5% pełnej skali  
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2.  OPIS ZASILACZA 
 

  1 - Wyświetlacz prądu (A) oraz napięcia (V). 
  2 - Dokładna regulacja napięcia wyjściowego 
  3 - Zgrubna regulacja napięcia wyjściowego 
  4 -  Sygnalizacja zabezpieczenia nadprądowego 
  5 -  Włącznik główny  
  6 - Dodatni zacisk wyjściowy (+): łączyć z plusem 

obciążenia 
  7 - Uziemienie obudowy zasilacza: łączyć z 

uziemieniem 
  8 - Ujemny zacisk wyjściowy (-): łączyć z minusem 

obciążenia 
  

3. OBSŁUGA ZASILACZA 
 

3.1 Podłączanie obciążenia 

     Podłączyć obciążenie do gniazd 6 oraz 8. Włączyć zasilacz włącznikiem 5. Po włączeniu zasilacza 
prąd wyjściowy będzie wskazywany na wyświetlaczu LED. Jeżeli wyświetlacz wskaże prąd 
przekraczający maksymalny lub zaświeci się dioda (4) oznacza to, iż zasilacz jest przeciążony lub 
zwarty. Należy wówczas dostosować obciążenie do warunków pracy zasilacza. 

4.  UWAGI 
 

4.1 Zasilacz posiada zabezpieczenie nadprądowe. Jeżeli nastąpi zwarcie zacisków wyjściowych prąd 
wyjściowy jest natychmiast ograniczony. Dzięki elektronicznym obwodom sterującym w przypadku 
zwarcia ilość wydzielanego ciepła nie jest duża i nie może spowodować zniszczenia zasilacza. Jednak 
pewna strata mocy występuje i ze względu na zwiększony pobór energii oraz przyspieszone starzenie 
elementów zasilacz musi być jak najszybciej wyłączony, a zwarcie usunięte. 

4.2 Podczas pracy zasilacz powinien być ustawiony w suchym, dobrze wentylowanym miejscu 
gwarantującym prawidłową cyrkulację powietrza. Powietrze nie powinno zawierać zanieczyszczeń. 

4.3 Po zakończeniu pracy zasilacz należy pozostawić w suchym, dobrze wentylowanym miejscu i 
utrzymywać go w czystości. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyjąć 
wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego. 

4.4 Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika zasilacz musi być odłączony od gniazdka sieciowego. 

 

5.  WYPOSAŻENIE 
- bezpieczniki : 2 szt.  
- instrukcja obsługi 
 

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. 
Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany 
oddzielnie i powinien być dostarczany do 
odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy 
go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa 
domowego. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 

z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami. 
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