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2. Teknik Bilgiler (Technical parameters)   
(1) Çalışma Voltajı: 220 V/110V±10% 50Hz/60Hz±2Hz (Input voltage: 
220V/110V±10% 50Hz/60Hz±2Hz （çıkış akımı 5 amperden küçük 
ise (the output current is less than 5A）) 
(2) Çıft Çıkışlı Adaptör (Two-way regulated power supply): 

Çıkış Voltajı (Nominal output voltage): Tablodan takip ediniz. 
(See table (can be regulated continuously)) 

Çıkış Akımı (Nominal output current): Tablodan takip ediniz. (See 
table (can be regulated continuously)) 
 

Model  Voltaj/v
oltage 

Akım/curr
ent 

Sabit çıkış 

MS-305DII 2×0-30V 2×0-5A 5V/3A 
 
 (3) Akım Verimliliği (Current effect): CV≤ 1×10-4+ 0.5mV  

CC≤ 2×10-3+ 6mA 
(4) Yük Verimliliği (Load effect): CV≤ 1×10-4+ 2mV (output 
current≤3A) 

≤ 1×10-4+ 5mV (output current>3A) 
CC≤ 2×10-3+ 6mA  

(5) Dalga ve Gürültü (Ripples and noises): CV≤0.5mVr.m.s. (Output 
current≤3A) 

≤1.0mVr.m.s. (Output current>3A)0 
CC≤3mAr.m.s.  

(6) Koruma (Protection): Akım limit koruması (Protection of current 
limitation) 
(10) Çevresel Koşullar (Environmental conditions): 0-400C Nem 
(relative humidity) <90% 
(11) Boyutlar (Overall dimensions): 360mm×265mm×165 mm 
(12) Çalışma saati (Working hours) : Sürekli çalışma süresi 8 saatten 
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fazladır. (constantly working more than 8 hours)  
 
2. Panelin Kontrol ve Kullanımı (The control and instruction of the 
panel) 
2.1Paneldeki tuşların fonksiyonları (The function of every element 
on the panel) 

(1) Ana Ekran(Numeration table): Ana voltaj ve akım değerleri bu 
ekranlar üzerinde gözlemlenir.(indicating the major output voltage 
value and current value.) 

(3) Hassas Ayar Voltaj Probu (subordinate voltage regulation 
output voltage regulation knob): Hasas ayar yapmak için 
kullanılır.(regulating subordinate output voltage value). 

Panel Görüntüsü (The map for the panel): 

 
Figure2 
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(4) Hassas Ayar Akım Probu (subordinate voltage regulation output 
voltage regulation knob): Hasas ayar yapmak için 
kullanılır.(regulating subordinate output voltage value). 

(5) Güç Anahtarı(Power switch) : Adaptörü Açma ve kapama için 
kullanılır.  

(9) Toprak Bağlantı noktası (Cabinet ground terminal) : Cihazın 
toprak bağlantısını yapmak için kullanılır.(the cabinet connects to 
the ground.) 

(14) Toprak Bağlantı noktası (Cabinet ground terminal) : Cihazın 
toprak bağlantısını yapmak için kullanılır.(the cabinet connects to 
the ground.) 
(18)  Sabit + 5V çıkış Ucu (Regulator 5V direct power supply 
output negative terminal). 
(19) Sabit - 5V çıkış Ucu (Regulator 5V direct power supply output 
negative terminal). 
(21) Hassas Ayar Voltaj Probu (subordinate voltage regulation 

output voltage regulation knob): Hasas ayar yapmak için 
kullanılır.(regulating subordinate output voltage value). 

(20)Hassas Ayar Akım Probu (subordinate voltage regulation 
output voltage regulation knob): Hasas ayar yapmak için 
kullanılır.(regulating subordinate output voltage value). 

 
 

3.2 Kullanım Şekli (The method for use)  
(1) Çıkışların Bağımsız Kullanımı (The independent use of 

two-way regulated power supply) 
1Anahtar(11) kapatılır ve (12) görseldeki ( )gibidir. 
① Put the switch of (11) and (12) on the rising posi on (that is 

) 

indicator lights (6) and (16) will shine. 
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(2)  Çıkışların seri ve parallel bağlanması(Two-way regulation 
power supply used in series)  

   Figure3 
① Adaptör kanallarının seri bağlanması için(11) butona basilar 
( ) (12) anahtarı ise açık konuma getirilir ( ) bu durumda (21) 
nolu ayar butonu temel voltaj ayarını yapar. Slave(3) bölümü ise 
hasas ayar için kullanılır. When the power supply is used in series, 
Depress switch (11) (i.e. position) switch (12) 
ejects(i.e. position) at this moment regulate the voltage 
regulation knob(21) of the main power supply.  
③ Adaptörlerin parallel bağlandığında iki portun kontrolü temel 
yönetici bölümdedir. When the two power supplies are in parallel, 
the two output voltage are controlled by main power supply. 

(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 
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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. (Regulate 
“CURRENT” knob to make the reading of multimeter 0A) 

 

 


