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Mode Çıkış Değerleri Boyutlar 

Voltage(V) Current(A) D×W×H(mm) 

MS-3010D 0-30V 0-10A 375×260×155 
 
2. Teknik Değerler (Technical parameters)  
(1) Giriş Voltajı (Input voltage):  

 50Hz±2Hz or   60Hz±2Hz 
 (4) Akım Etkisi (Current effect): CV≤ 2×10-4+ 1mV  

CC≤ 2×10-3+ 10mA 
(5) Yük Etkisi (Load effect): CV≤ 2×10-4+ 5mV (Çıkış akımı (output 
current)≤10A) 
≤ 5×10-4+ 10mV (Çıkış akımı (output current)≤10A) 

 
CC≤ 2×10-3+ 15mA (Çıkış akımı (output current)≤10A) 

 
≤ 5×10-3+ 20mA (Çıkış akımı (output current)≤10A) 

) 
(6) Gürültü ve Dalgalanma (Ripples and noises): CV≤1.5mVr.m.s. 
(Çıkış akımı (output current)≤10A) 
 
≤3mVr.m.s. (Çıkış akımı (output current)≤10A) 
CC≤10mAr.m.s. (Çıkış akımı (output current)≤10A) 

 
≤15mAr.m.s. (Output current>10A) 

(7) Koruma (Protection): Akım sınırlama koruması (Protection of 
current limitation) 
(8) Komutlar (Instruction):  
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Dijital Voltmetre ve Ampermetre, 3 LED göstergeli displey 
(Digital voltmeter and ammeter, LED three digital displays.) 

Precision: voltmeter ±1%+2 figures   Ammeter±2%+2 figures 
(9) Çevresel Koşullar (Environmental conditions): 0-400C Nem 
(relative humidity)<90% 
(10) Dış ölçüler(Overall dimensions): 

310mm×265mm×165 mm(Output current≤10A)  
390mm×265mm×165mm (Output current>10A) 

(11) Sürekli çalışma süresi (Working hours): Sürekli çalışma süresi 8 
saatden fazladır. ( constantly working more than 8 hours)  
 
3. Çalışma prensibi (Working principles)  
 Ayarlı güç kaynağı temelde doğrultucu devre, yardımcı devreler, 
referans amper ve voltaj doğrultucu devrelerinin bir bileşimi olarak 
oluşmuştur.   (The regulated power supply is composed of 
rectifier filter circuit; auxiliary power supply circuit; reference 
voltage and voltage and current regulation amplified circuit; 
regulated circuit and voltage and current regulation sampling 
circuit etc.)  
Aşağı şemadan incelenebilir.(The pane drawings are shown as 
Figure1.) 
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Figure 1 

 
4. Kontrol ve kullanım paneli (The control and instruction of the 
panel) 
1. Paneldeki Elementlerin İşlevleri (The function of every element 
on the panel) 
(1) Dijital Ampermetre(Digital ammeter): Çıkış akım değerini 
gösteririr (indicating the output current value) 
(2) Dijital Voltmetre(Digital voltmeter): Çıkış voltaj değerini 
gösteririr (indicating the output voltage value) 
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Figure 2 

(3) Hassas Akım ayarı (Fine regulation knob of current regulation) 
(4) Ana akım ayarı (Coarse regulation knob of current regulation 
(5) Ana Voltaj ayarı(Coarse regulation knob of output voltage) 
(6) Hassas Voltaj ayarı (Fine regulation knob of output voltage) 
(7) Sabit Akım Uyarısı (Current regulation indicator light 
(8) Sabit Voltaj uyarısı (Voltage regulation indicator light) 
(9) Güç Anahatarı (Power switch) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5

 
 
Yük Bağlantı Şekli Aşağıdadır. (Load Connection figure3)   

 

 (Figure 3) 
(1) Voltaj Regülasyonu(Voltage regulation) 
①  Adaptörün çıkışı ±0.1% kararlılığında ölçümlere müsaittir.(on 
the output terminal of the power supply, a multimeter with the 
precision of±0.1% will be connected to measure the direct 
voltage.) 
② Hassas terminal ayar butonu ile istenen voltaj ve akım değeri 
ayarlanabilinir.(coarsely and fine regulated the voltage to the 
minimum value)  
 

(2) Akım Regülasyonu (Current regulation)   

① Akımı minimum getirilir (saat yönünde döndürülerek) (Turn the 
current to the minimum (counterclockwise)) 
③ Akım ayarı göstergedeki değer gözlemlenerek yapılır.   


