
Имайте предвид, че спецификациите на нашите продукти подлежат на промяна без предупреждение. E&OE.

Atlas ZEN е уникален инструмент, който ви позволява
да тествате компоненти, трудни за тестване преди. 

Сега Ценерови диоди, лавинни диоди, супресори, 
светодиоди (дори дълги LED редици) могат лесно 
да бъдат тествани.

Atlas ZEN генерира кратки токови импулси, 
(избираеми от 2mA до 15mA) с напрежения до 50V. 
Така че, дори сравнително високоволтови ценери
могат да бъдат правилно тествани. 

Показани са тестовите ток и напрежение, заедно с 
диференциалното съпротивление (понякога наричано
динамичен импеданс).

Тестовите импулси се поддържат кратки, за да се сведе
до минимум покачването на температурата на тествания
компонент и също така да осигури дълъг живот на батерията - .

• Измерване на ценерово напрежение до 50V.

• Избираеми тестови токове: 2mA, 5mA, 10mA и 15mA.

• Измерване на диференциално съпротивление.

• Тест и на  LED, VDR, TVS.

• Кратки тестови импулси за мин. темп. покачване.

• Дълъг живот от една AAA батерия .

• Позлатени сонди крокодилчета.

• Непрекъснато измерване (опресняване с 3Hz).

•

•

Предоставен с батерия и упътване.

Ултра-компактен дизайн..

Необикновен Инструмент

Характеристики

Модел: ZEN50

Atlas ZEN
Анализатор на Ценерови диоди electronic design ltd

Тества и дълги LED ред-ци:The fits a curve
to the Zener’s V/I

characteristic to determine
the slope resistance:

Atlas ZEN

Zener’s Curve

Poor estimate
of slope

Measures
true slope

Parameter Min. Typ. Max. Notes
Zener voltage range (Vz) 0.0V 50.0V
Nominal test currents (Iz) 2mA, 5mA, 10mA, 15mA
Set test current accuracy ±1% ±0.2mA
Zener voltage accuracy ±1% ±40mV
Zener voltage resolution 20mV 40mV
O/C test voltage (pulsed) 60V
S/C test current (pulsed) 35mA
Test current duty cycle 0.1% 1% 5%
External abuse voltage ±50V
Slope resistance range Ω 0

0Ω
0Ω
0Ω

8000Ω
3200Ω
1600Ω
1000Ω

Iz=2mA
Iz=5mA

Iz=10mA
Iz=15mA

Displayed Slope
resistance resolution

5Ω
2Ω
1Ω
1Ω

Iz=2mA
Iz=5mA

Iz=10mA
Iz=15mA

Slope resistance accuracy Ω ±1% ±10
±1% ±4Ω
±1% ±2Ω
±1% ±2Ω

Iz=2mA
Iz=5mA

Iz=10mA
Iz=15mA

Slope res. current span (Iz-50%) to (Iz+50%)
Slope resistance
measurement method

Differentiation of curve that fits:
(Iz-50%,Vz1), (Iz,Vz2) and (Iz+50%,Vz3)

Measurement rate 3Hz
Auto-off period 60 seconds
Battery type AAA Alkaline
Battery voltage range 0.9V 1.6V
Low battery warning 1.0V ± 0.05V
Dimensions (excl. leads) 103x70x20mm
Operating temperature 10°C 40°C

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Проектиран и произведен във Великобритания

една Алкална ААА батерия (включена).
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