
 

Oktatáshoz optimalizált tápegységek a Rohde & Schwarz-tól 
 

Az új, R&S®NGE100B sorozatú tápegységek különösen biztonságosak és könnyen 

kezelhetők. A masszív felépítésű berendezések csatornái galvanikusan függetlenek 

egymástól, biztonsági csatlakozóaljzatokkal rendelkeznek, színjelölésüknek 

köszönhetően pedig jól áttekinthető a kezelőfelületük. A tápegységek mindezek mellett 

kisméretűek, csendesek és igény esetén ― az 1000 euró alatti árkategóriában egyedülálló 

módon ― WLAN-on keresztül is távvezérelhetők. 

Az új tápegység-családot a kétcsatornás R&S®NGE102B, valamint a háromcsatornás 

R&S®NGE103B típusú berendezés alkotja, melyek az oktatás terén, továbbá a gyártásban és 

kutató-fejlesztő laborokban egyaránt sokrétűen használhatók. Az új képességekkel különösen 

az oktatási ágazat igényeit igyekszik kielégíteni a Rohde & Schwarz.  

A tápegységek csatornáinak újszerű színjelölése megkönnyíti a kezelést, szabályozott 

fordulatszámú ventilátoraik pedig rendkívül halk üzemet biztosítanak. A műszerek be- és 

kimenetei emellett biztonsági aljzatokkal rendelkeznek, melyek nem igényelnek további, külső 

banáncsatlakozós átalakítókat. Az R&S®NGE100B sorozatú tápegységek a beépített USB-

illesztőjükön keresztül távvezérelhetők, igény esetén pedig LAN- vagy WLAN-felületen keresztül 

is, aminek különösen az oktatásban lehet hasznát venni. 

 

Galvanikusan függetlenített csatornák 

Az eddig említetteken túlmenően az R&S®NGE100B sorozatú berendezések az 

árkategóriájukban egyedülálló tulajdonságokkal is rendelkeznek: csatornáik galvanikusan 

függetlenek egymástól, egymáshoz képes lebegőpontenciálon vannak és elektromosan 

egyenértékűek ― azaz minden egyes csatorna önálló tápegységként használható. Nagyobb 

áram- vagy feszültségszintek az egyes csatornák soros, illetve párhuzamos összekötésével 

érhetők el. 



 

Beállítható áram-, feszültség- vagy teljesítménykorlát 

A tápegység egyszerűen kezelhető biztonsági funkciói segítségével mind maga a tápforrás, 

mind a vizsgált eszköz védhető, még bonyolult elrendezések esetén is. A műszereken 

feszültség- és áramkorlát mellett kikapcsolási feltételrendszer is beállítható.  

Alapműszer az oktatásban 

Az R&S®RTB2000 típusú oszcilloszkóppal, R&S®FPC1500 típusú spektrumanalizátorral és az 

R&S®HM8012 típusú digitális multiméterrel együtt az R&S®NGE100B sorozatú tápegységek 

mind az egyetemek, mind a kutató-fejlesztő laboratóriumok igényeinek ideálisan megfelelő 

összeállítást alkotnak. E felsorolt műszerek a Rohde & Schwarz kedvező árfekvésű, alapszintű, 

ugyanakkor kiváló jellemzőkkel rendelkező berendezéseit tömörítő, „Value Instruments” 

termékcsoportjába tartoznak. 

A Rohde & Schwarz a Münchenben megrendezett electronica 2018 szakkiállításon mutatta be 

első alkalommal a nyilvánosság előtt az R&S®NGE100B sorozatú tápegységeket, amelyek 650 

eurós kezdő árszinttől már megrendelhetők a gyártótól és kijelölt értékesítési partnereitől. 

Az új műszercsalád az R&S®NGE100 típusú tápegységek helyébe lép, noha ez utóbbiakhoz 

továbbra is biztosít szoftverfrissítéseket, továbbá szerviz- és karbantartási szolgáltatásokat a 

Rohde & Schwarz. 

További információk az alábbi honlapon találhatók: 

https://www.rohde-schwarz.com/product/nge100b 

 

 


