
                                                                                   Návod k obsluze
G866B - Laboratorní zdroj KORAD KA3005P programovatelný, digitální

s pamětí

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na
to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

VAROVNÉ SYMBOLY 

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které musí být během servisu a 
skladování sériových laboratorních zdrojů KA3000 a KA6000 dodrženy. Přečtěte si následující 
poznámky, abyste zajistili svou vlastní bezpečnost a udržujte nejlepší podmínky skladování pro
laboratorní zdroje napájení řady KA3000 a KA6000.

Následující varovné symboly se mohou objevit v následující uživatelské příručce i v instrukcích 
pro napájecí jednotku patřící k dané sérii.

VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ Vysoké napětí 

 NEBEZPEČÍ Nízké napětí

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY 

Neblokujte přívody chladicího ventilátoru.

Vyvarujte se škodlivých faktorů a nesprávné manipulace, které mohou poškodit zařízení.

Nepokoušejte se zařízení opravit, pokud k tomu nejste vyškoleni. 

VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 

110V / 120V / 220V / 230V 

50/60 Hz

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, připojte k zařízení napájecí kabel, zásuvka musí být
vybavena účinným uzemněním.

Výměna pojistek 

Aby nedošlo k nebezpečí, vyměňte pojistku za určený typ jmenovité hodnoty. Před výměnou 
pojistky odpojte napájecí kabel. Před výměnou pojistky se ujistěte, že příčina jejího spálení 
nepřetrvává
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Obecné vlastnosti 

Provoz 

● ventilátor řízený teplotou chladiče, 

● Kompaktní velikost, nízká hmotnost. 

● Napájení / zatížení během provozu,

● ovládání výstupu (zapnuto / vypnuto), 

● digitální ovládací panel, 

● 4 páry záznamových / oceňovacích zařízení, 

● Přesná regulace napětí / proudu zátěže, 

● kalibrace softwaru, 

● Pípnutí 

● Funkční blok ovládacího panelu 

Ochrana 

● Ochrana proti přetížení, 

● Ochrana proti přepólování 

Rozhraní 

● USB / RS232 pro kabelové připojení (KA3003P, KA3005P, KA600P) -2 Model 100 V / 120 V 
220 V / 230 V.

KA3003D / P - T2A / 250V 

KA3005D / P - T3A / 250V 

KA6002D / P – T5A / 250V

Voltmetr označuje nastavenou hodnotu výstupního napětí.

Označuje také nastavenou hodnotu přepěťové ochrany výstupního napětí

Indikátor provozního režimu 

OVP je indikátorem ochrany proti přepětí. Při spuštění funkce přepětí se rozsvítí dioda, když 
výstupní napětí v důsledku nepředvídaných podmínek, je vyšší než nastavený limit, výstup je 
přerušen a LED OVP bliká; Opětovným stisknutím tlačítka OVP obnovíte napájení. 

Indikátor přetížení 

Při spuštění této funkce se dioda rozsvítí. C.C. je indikátor režimu konstantního výstupního 
proudu. Po zvolení této možnosti se dioda C.C. rozsvítí, C.V je indikátorem režimu výstupu s 
konstantním napětím. Po zvolení dané možnosti se rozsvítí dioda C.V. OUT je indikátor 
výstupu. Pokud tato LED svítí, znamená to, že ve výstupní zásuvce je napětí.
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Indikátor paměti

Úvod do provozu ovládacího panelu 

4 indikátory pro uložení a načtení nastavení do paměti uvnitř; když již existuje 5 
uložených nastavení, následná nastavení jsou vyvolána společně rozsvícením
LED.

Úvod do provozu ovládacího panelu

Tato tlačítka přehrají nebo uloží nastavení. K dispozici jsou čtyři různé nastavení 
paměti. 

Zamkne / odemkne nastavení předního panelu. 

Zapnutí / vypnutí OCP. Podržte tlačítko déle než 2 sekundy, zapne / vypne zvukový signál 

OVP 

Zapne / vypne aktuální výstup

Knoflík pro nastavení proudu / napětí 

Výběr proudu / napětí 

Tlačítka pro počáteční a přesné nastavení napětí / proudu

Zapnutí / vypnutí hlavního napájení 

Proudové a napěťové svorky 

Uzemnění svorky

USB rozhraní pro dálkové ovládání, pouze v řadě KAXXXXP, např. KA3003P atd.

Rozhraní RS232 pro dálkové ovládání, pouze v řadě KAXXXXP, např. KA3003P 
atd.
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Síťová zásuvka je přizpůsobena napětí v komoře 115V / 230V, 50/60 Hz. Přečtěte si prosím 
instrukce, zda jde o správné parametry pojistky (podle štítku) a nahraďte správnou pojistkou.

Připojte napájecí kabel a vyberte správné napětí podle typového štítku, připojte
kabel do zásuvky na zadní straně zařízení.

Stisknutím tlačítka POWER zařízení spustíte. Nejprve se na displeji objeví model
zařízení a poté poslední nastavení bude vyvoláno.

Opětovným stisknutím tlačítka zařízení vypnete.

Povolit / zakázat proudový výstup 

Stisknutím tlačítka pro zapnutí napájení zařízení automaticky rozsvítí diodu. Opětovným 
stisknutím tlačítka zařízení vypne a současně LED zhasne. 

Poznámka: Pokud jsou zaznamenány některé z níže uvedených podmínek, aktuální výstup 
bude automaticky přerušen. 

1. OVP se zapne nebo se na výstupní svorce objeví neobvyklé napětí. 

2. Nastavené napětí je vyšší než OVP. 

3. Při změně / vyvolání uložených nastavení z vnitřní paměti

Zapnutí / vypnutí zvukového signálu

Zvukový signál zůstává aktivován automaticky. Signál by měl znít v OCP (BEEP) po dobu 2 
sekund. 

Nastavení zvuku a signálu - Spusťte znovu tuto funkci, znovu aktivujte opětovným stisknutím 
tlačítka na 2 sekundy.

Panel předního zámku

Stisknutím tlačítka LOCK uzamkněte přední panel (LED zůstane svítit). Stiskněte znovu tlačítko
LOCK na 2 sekundy pro odblokování panelu.

Nastavení výstupního proudu 
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1. Připojte zátěž k přednímu portu, CH1 +/-

2. Nastavte výstupní napětí a proud. Stisknutím tlačítka pro výběr napětí / proudu zadejte 
nastavení relevantní hodnoty. Upravte příslušné hodnoty pomocí knoflíku. Číselník pracuje 
automaticky v přednastaveném režimu hodnot. Chcete-li aktivovat režim jemného nastavení, 
stiskněte tlačítka pro výběr přednastaveného nebo jemného režimu. 

3. Stisknutím tlačítka OUTPUT zapněte aktuální výstupní režim (proudový výstup), automaticky
se rozsvítí kontrolka režimu CV nebo CC.

Uložení nastavení 

Nastavení předního ovládacího panelu lze uložit do jednoho ze čtyř tlačítek vnitřní paměti. 
Obsah: Následující seznam zobrazuje nastavení, která lze uložit: 

● Režim předvolby / jemného vytáčení 

● Pípnutí zapnuto / vypnuto 

● Výstupní hodnota proudu / napětí 

Následující parametry se vždy ukládají jako „deaktivované“ 

● Aktuální výstup 

● Zámek předního ovládacího panelu.

Ovládací panel 

Stiskněte 1 ze 4 paměťových tlačítek na 2 sekundy, např. Číslo 1. Nastavení panelu se 
automaticky uloží do paměti č. 1, rozsvítí se LED k odpovídající dané paměti. V době změny 
dokonce i jedna z diod parametrů zhasne a signalizuje ukončení uložená nastavení.

Nastavení dálkového ovládání

Všechny modely s P-koncovkou, např. KA3003P, KA3005P, KA6002P atd. lze připojit k počítači 
a dálkově ovládat přes rozhraní USB / RS232 na zadní straně zařízení. 

Nastavení počítače (COM) 

Nainstalujte COM port do počítače podle následujících dat: Vázaná sazba: 9600 

Paritní bit: Žádný 

Datový bit: 8 

Stop bit: 1 

Řízení toku dat: Žádné 

Kontrola funkčnosti 

Spusťte následující příkaz dotazu pomocí aplikace MTTTY 

(Vícevláknový TTY) 

* LDN? 

V důsledku toho by se měly objevit identifikační údaje: 

Výrobce, Model, Série KA3003, SNxxxxxxxx, Vx.xx

Postupy dálkového ovládání

Vstup do režimu dálkového ovládání 

1. Připojte port USB 

2. Napájení bude automaticky připojeno. Po normálním připojení vás zvukový signál informuje,
že dálkové ovládání zůstává připojeno. 
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3. Tlačítka ovládacího panelu jsou uzamčena, takže se můžete spolehnout na napájení pouze 
na dálkovém ovladači. 

Ukončení režimu dálkového ovládání 

1. Zavřete software dálkového ovládání 

2. Odpojte kabel USB od zadní části zařízení 

3. Napájení bude odpojeno, informuje o tom zvukový signál a dálkové ovládání bylo odpojeno. 

4. Napájení se automaticky přepne do ovládacího režimu pomocí panelu ovládání.

Řešení problémů

Problém 1: Po připojení napájení nefungují tlačítka ovládacího panelu. 

Odpověď: Tlačítka ovládacího panelu jsou zamknutá. Stiskněte tlačítko LOCK po dobu dvou 
sekund a ovládací panel se odemkne.

Problém 2: Stisknutí tlačítka ON / OFF nemá na výstupu zařízení žádný proud. 

Odpověď: Nastavení intenzity je 0.

Problém 3: Výstupní napětí se pomalu zvyšuje, když je tlačítko pro aktuální výstup zapnuté. 
Odpověď: Nastavení intenzity je příliš nízké.

Problém 4: Zapnutí OCP a poté stisknutí tlačítka aktuálního výstupu způsobí automatické 
vypnutí výstupního proudu.

Odpověď: Aktuální hodnoty ochrany jsou příliš nízké. Nejprve stiskněte tlačítko exit aktuální a 
pak zapněte OCP.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:
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Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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