
 

Seria PLR 
Niskoszumowy Zasilacz DC  

  
 
 

 CECHY:  

 • Zakresy napięć wyjściowych: 20V / 36V / 60V 

• Moc wyjściowa: 360W / 720W  

• Niskie szumy i tętnienia: 0,5mVrms / 10mArms  

• Szybki czas powrotu po zakłóceniach: 100μs 

• Wyposażony w obwód korekcji współczynnika mocy wejścia AC 100~240VAC 

• Możliwość połączenia maksymalnie 2 jednostek szeregowo i 3 jednostek równolegle 

• Wybór cyfry ustawień napięcia i prądu (Regulacja zgrubna i precyzyjna) 

• Funkcja blokady przycisków / 3 zestawy funkcji predefiniowanych 

• Funkcja zegara automatycznego wyłączenia wyjścia (Zakres 1min ~ 1000h 59min) 

• Funkcja CC Priority zapobiegająca przeregulowania i dużym prądom rozruchowym 

• Funkcja sekwencyjna edytowana za pomocą komputera (Maks.: 

1000kroków; Min. czas trwania kroku: 50ms) 

• Ochrona: OVP/UVP/OCP, teledetekcja (otwarty zacisk) 

• Funkcja zewnętrznego sterowania analogowego 

• Standardowy interfejs zdalnego sterowania PC: RS-232 

• Opcjonalny interfejs zdalnego sterowania PC: LAN/USB,GPIB/USB, 

External Analog Control  

 

 



GW Instek wprowadza na rynek programowalny jednokanałowy zasilacz impulsowy nowej generacji serii PLR. Zakresy 

mocy wyjściowej wynoszą 360 W i 720 W. Seria obejmuje 6 modeli, a zakresy napięć wynoszą 20V, 36V i 60V. Seria PLR 

jest układem hybrydowym, gdzie stopień wejściowy jest wykonany w architekturze impulsowej, zaś stopień wyjściowy w 

architekturze liniowej. Unikalne zalety tej konstrukcji wynikają z połączenia struktur impulsowych i liniowych. Struktura 

impulsowa stopnia wejściowego, wpływa na skuteczne zmniejszenie rozmiaru i wagi urządzenia, zaś struktura liniowa 

stopnia wyjściowego powoduje zmniejszenie tętnień napięcia i prądu oraz szybszą odpowiedź na stany 

nieustalone/przejściowe. 

Seria PLR oferuje wiele funkcji, w tym trzy zestawy predefiniowanych ustawień zdefiniowanych przez użytkownika, 

programowalny zegar automatycznego wyłączenia wyjścia, programowalna sekwencja, aktywacja priorytetu CC i CV, 

(zapobiega przekroczeniu określonego prądu i prądu rozruchowego podczas włączania wyjścia); zewnętrzna kontrola 

napięcia i prądu wyjściowego oraz funkcje OVP, OCP, UVP. Powyższe funkcje są funkcjami standardowymi, nie 

wymagającymi dopłat, tym samym użytkownicy nie muszą ponosić żadnych dodatkowych kosztów. 

Elastyczność połączeń jest jedną z zalet serii PLR. Dla użytkowników wymagających dużej mocy wyjściowej, seria PLR 

pozwala na uzyskanie większego prądu wyjściowego przez maksymalnie 3 takie same jednostki modelowe w połączeniu 

równoległym oraz na uzyskanie większego napięcia wyjściowego przez maksymalnie 2 takie same jednostki modelowe 

połączone szeregowo. 

Seria PLR uwzględnia integrację swojego systemu montażowego z innymi systemami. Dlatego projekt rozpraszania 

ciepła obejmuje przedni wlot powietrza i tylny wylot powietrza (nie ma wylotu powietrza u góry, u dołu i po bokach). 

Niweluje to ryzyko zasłonięcia, któregokolwiek elementu systemu chłodzenia podczas montażu. Opcjonalny 

dedykowany adapter do montażu w racku (GRA-427) jest przeznaczony do montażu w zestandaryzowanych szafach 19”. 

Inne urządzenia można umieścić bezpośrednio nad lub pod serią PLR, aby zaoszczędzić miejsce w szafie. 

Seria PLR jest wyposażona w interfejs RS-232, a także zapewnia opcjonalne GPIB i USB (PLR-GU) oraz USB i LAN (PLR-

LU). Sterowanie programowe maksymalnie 32 jednostkami może być realizowane przez lokalną magistralę, niezależnie 

od używanego interfejsu. Dodatkowo interfejs PLR-ARC zapewnia nie tylko kontrolę zewnętrznego napięcia i zewnętrznej 

rezystancji, ale także spełnia wymagania sterowania PLC. 

Seria PLR rzeczywiście spełnia wymagania użytkowników zasilaczy DC nowej generacji. Seria ta, całkowicie upraszczając 

i przyspieszając procesy rozwoju systemu, nadaje się do prac badawczo-rozwojowych, weryfikacji projektu i produkcji 

urządzeń półprzewodnikowych, przemysłu motoryzacyjnego, komponentowego i komunikacyjnego. 

Istnieje 6 modeli serii PLR. Numer modelu, napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy i moc wyjściowa są następujące: 

 PLR 20-18 PLR 20-36 PLR 36-10 PLR 36-20 PLR 60-6 PLR 60-12 

Kanały Wyjściowe 1 1 1 1 1 1 

Napięcie Wyjściowe 0 ~ 20V 0 ~ 20V 0 ~ 36V 0 ~ 36V 0 ~ 60V 0 ~ 60V 

Prąd Wyjściowy 0 ~ 18A 0 ~ 36A 0 ~ 10A 0 ~ 20A 0 ~ 6A 0 ~ 12A 

Moc Wyjściowa 360W 720W 360W 720W 360W 720W 

 

A. POŁĄCZENIE SZEREGOWE I RÓWNOLEGŁE  
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Schemat połączenia szeregowego Schemat połączenia równoległego        

Aby zwiększyć ogólną moc wyjściową, seria PLR obsługuje te same 

jednostki modelowe, które mogą działać w pracy szeregowej dla 

maksymalnie 2 jednostek lub w pracy równoległej dla maksymalnie 

3 jednostek. 

 Seria ta bardzo dobrze nadaje się do zastosowań związanych 

z zasilaniem modułów zasilania prądem stałym, części i 

komponentów elektronicznych oraz urządzeń do powlekania 

płytek drukowanych. 

Funkcja Model 



B. FUNKCJA SEKWENCYJNA 

 

 

 

Przykład operacji sekwencyjnej 
 

 

 

Przed wgraniem i uruchomieniem funkcji sekwencyjnej, 

ustawienia takie jak napięcie, prąd i czas trwania kroku muszą 

być edytowane przy pomocy komputera. Format CSV jest 

przesyłany do pamięci zasilacza PLR poprzez interfejs RS-232C, 

LAN/USB (opcja) lub GPIB/USB (opcja) w celu sekwencyjnego 

wykonywania kroków składających się z prądu, napięcia i czasu 

trwania sekwencji. 

 Najkrótszy możliwy czas trwania każdego kroku wynosi 50ms, 

jednorazowo można ustawić 1000 kroków. Funkcja 

sekwencyjna pozwala wyznaczyć charakterystyki i odpowiedź 

badanego urządzenia na szybkie zmiany warunków zasilania co 

jest jednym z kluczowych elementów weryfikacji w testach 

niezawodności produktów elektronicznych. 

 

C. FUNKCJA ZEGARA WYŁĄCZENIA WYJŚCIA  D. FUNKCJE OVP, OCP i UVP 

 

Odliczanie od 2 godz. I 20 min  OVP  UVP  OCP 
(Ochrona nadnapięciowa)(Ochrona podnapięciowa)(Ochrona przeciwzwarciowa) 

Funkcja zegara wyłączania wyjścia polega na ustawieniu serii PLR 

na automatyczne wyłączanie wyjścia po pewnym czasie. 

Najkrótszy czas to 1 minuta. Zakres ustawień wynosi od 1 minuty 

do maksymalnie 1000 godzin i 59 minut. Tę funkcję można 

aktywować tylko przy włączonym wyjściu zasilacza.  

Kiedy wyjściowe napięcie i prąd przekroczą ustalone warunki 

OVP i OCP, seria PLR zostanie wyłączona, aby zapobiec 

uszkodzeniom badanego urządzenia. 

 

OCP: zakres ustawień wynosi 5% ~ 110% mocy znamionowej 

OVP: zakres ustawień wynosi 10% ~ 110% mocy znamionowej 

UVP: zakres ustawień wynosi 1 V ~ 110% mocy znamionowej 

E. FUNKCJA PREDEFINIOWANYCH USTAWIEŃ 

 

Seria PLR udostępnia trzy przyciski predefiniowanych ustawień 

parametrów na panelu przednim. Urządzenie w tej funkcji 

zapamiętuje ustawione parametry napięcia wyjściowego i prądu 

wyjściowego. 

 

Użytkownicy, dzięki tej funkcji mogą w prosty sposób zapisywać, 

przechowywać i odczytywać często używane parametry napięcia 

i prądu wyjściowego, bezpośrednio z panelu przedniego. 



F. FUNKCJA ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI ANALOGOWEJ 

 

 
Włączanie wyjścia przez zewnętrzny analogowy interfejs sterowania 

 

 

 

 
Wyłączanie wyjścia przez zewnętrzny analogowy interfejs sterowania 

 

Na tylnym panelu serii PLR znajduje się zacisk sterowania 

analogowego, który kontroluje wartości napięcia wyjściowego i 

prądu za pomocą zewnętrznego napięcia lub rezystancji. 

Włączanie i wyłączanie wyjścia zasilającego lub głównego 

zasilania 

 

można również wykonać przez zewnętrzny analogowy interfejs 

sterujący. Powyższe diagramy pokazują typowe zewnętrzne 

metody podłączania sterowania analogowego. Więcej 

informacji na temat połączenia można znaleźć w instrukcji 

obsługi. 

G. PORÓWNANIE CHARAKTERYSTYK CZASU POWROTU PO WYSTĄPIENIU TRANSIENTU 

 

 
Porównanie czasu powrotu (Vo = 20V) 

 

 

 
Porównanie spadków prądu 

 

 
Porównanie czasu powrotu (Vo = 20V) 

 

 

 

Porównanie wzrostów prądu 

 

 
Porównanie tętnienia dla mocy wyjściowej (pasmo: 1 MHz) 

 

 

 

 

Porównanie tętnienia dla mocy wyjściowej 

 

Seria PLR ma możliwość szybkiego powrotu do stanu ustalonego pracy, po wystąpieniu transientu. Jest to pożądana cecha podczas 

zastosowań przy dużych zmianach prądu obciążenia. Powyższe wykresy pokazują rzeczywiste wyniki porównawcze czasu odpowiedzi 

na stany przejściowe zasilaczy wykonanych w różnych technikach. 



PRZEDSTAWIENIE URZĄDZENIA 

 

H. PORÓWNANIE CECH 
 

Cecha Zasilacz liniowy Seria PLR (Hybrydowy) Zasilacz impulsowy 

Szumy i tętnienia CV 0,35mVrms (Typ.) ◎ ≤ 0.5mVrms ◎ 7mVrms (Typ.) △ 

Szumy i tętnienia CC < 2mArms (Typ.) ◎ 5mArms ◎ 72mArms (Typ.) △ 

Czas powrotu < 50μs (Typ.) ◎ ≤ 100μs ◎ 1ms (Typ.) △ 

Działanie szeregowe i 

równoległe 
–  ✓  ✓  

Interfejs zewnętrznego 

sterowania analogowego 
–  Opcja  Standard  

Interfejsy Std.: RS-232/GPIB  

Std. RS-232/Local Bus 

Opcja: LAN/USB lub 

GPIB/USB 

 

Std. USB/LAN 

Opcja: USB do GPIB,  USB 

do RS-232 

 

Moc 200W  360W  360W  

Wymiary [mm] 230 x 140 x 380 (S x W x G) △ 140 x 124 x 364 (S x W x G)  71 x 124 x 350 (S x W x G) ◎ 

Masa 10kg △ 5,2kg  3kg ◎ 

Certyfikat CE ✓  ✓  ✓  

 

1. Panel sterowania 

2. Enkoder obrotowy 

3. Włącznik 

4. Przednie zaciski wyjściowe 

5. Osłona 

6. Standard: RS-232C 

Opcja: PLR-GU / PLR-LU / 

     PLR-ARC 

7. Zaciski teledetekcji 

8. Zaciski wyjściowe 

9. Złącze J1 

10. Złącze J2 

11. Gniazdo AC 

◎: Znakomity : Dobry △: Zły 

 



SPECYFIKACJA 

 PLR 20-18 PLR 20-36 PLR 36-10 PLR 36-20 PLR 60-6 PLR 60-12 

ZAKRESY WYJŚCIOWE 

Napięcie 

Prąd 

Moc 

0 ~ 20V 

0 ~ 18A 

360W 

0 ~ 20V 

0 ~ 36A 

720W 

0 ~ 36V 

0 ~ 10A 

360W 

0 ~ 36V 

0 ~ 20A 

720W 

0 ~ 60V 

0 ~ 6A 

360W 

0 ~ 60V 

0 ~ 12A 

720W 

REGULACJA (CV) 

Obciążenie 

Linia 

3mA 

2mA 

3mA 

2mA 

3.8mA 

2.8mA 

3.8mA 

2.8mA 

5mA 

4mA 

5mA 

4mA 

REGULACJA (CC) 

Obciążenie 

Linia 

5mA 

5mA 

5mA 

10mA 

5mA 

1mA 

5mA 

5mA 

5mA 

1mA 

5mA 

5mA 

SZUMY I TĘTNIENIA (Pasmo szumów: 20MHz; Pasmo tętnień: 1MHz) 

CV p-p 

CV rms 

CC rms 

30mVp-p 

0.5mVrms 

10mArms 

30mVp-p 

0.5mVrms 

10mArms 

30mVp-p 

0.5mVrms 

5mArms 

30mVp-p 

0.5mVrms 

10mArms 

30mVp-p 

0.5mVrms 

5mArms 

30mVp-p 

0.5mVrms 

5mArms 

DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU (23°C ± 5°C, po 30 minutach pracy) 

Napięcie 

Prąd 

Moc 

± (0.1% odczytu + 2 cyfry) 

± (0.5% odczytu + 2 cyfry) 

± (0.7% odczytu + 1.5% zakresu) 

± (0.1% odczytu + 2 cyfry) 

± (0.5% odczytu + 2 cyfry) 

± (0.7% odczytu + 1.5% zakresu) 

± (0.1% odczytu + 2 cyfry) 

± (0.5% odczytu + 2 cyfry) 

± (0.7% odczytu + 1.5% zakresu) 

DOKŁADNOŚĆ USTAWIEŃ (23°C ± 5°C, po 30 minutach pracy) 

Napięcie 

Prąd 

± (0.5% ust. + 0.5% zakresu) 

± (1% ust. + 1% zakresu) 

± (0.5% ust. + 0.5% zakresu) 

± (1% ust. + 1% zakresu) 

± (0.5% ust. + 0.5% zakresu) 

± (1% ust. + 1% zakresu) 

DOKŁADNOŚĆ USTAWIEŃ (23°C ± 5°C, po 30 minutach pracy) 
Napięcie 

Prąd 

± (0.5% ust. + 0.5% zakresu) 

± (1% ust. + 1% zakresu) 

± (0.5% ust. + 0.5% zakresu) 

± (1% ust. + 1% zakresu) 

± (0.5% ust. + 0.5% zakresu) 

± (1% ust. + 1% zakresu) 

CZAS REAKCJI 

Czas narastania 
(Napięcie wyjściowe: 10% → 90% zakresu) 

Czas opadania (pełne obciążenie) 
Napięcie wyjściowe: 90% → 10% zakresu) 
Czas opadania (bez obciążenia) 
Napięcie wyjściowe: 90% → 10% zakresu) 
Czas powrotu po wystąpieniu transientu 
(Zmiana obciążenia od 50% do 100%) 

50ms/50ms: bez/z obciążeniem 
 

50ms 
 

250ms 
 

100μs 
 

50ms/50ms: bez/z obciążeniem 
 

50ms 
 

250ms 
 

100μs 
 

50ms/50ms: bez/z obciążeniem 
 

150ms 
 

600ms 
 

100μs 
 

ROZDZIELCZOŚĆ USTAWIEŃ 

Napięcie 

Prąd 

10mV 

10mA 

10mV 

10mA 

10mV 

10mA 

ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU 

Napięcie 

Prąd 

10mV 

10mA 

10mV 

10mA 

10mV 

10mA 

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA SZEREGOWEGO I RÓWNOLEGŁEGO 

Łączenie równoległe 

Łączenie szeregowe 

do 3 jednostek 

do 2 jednostek 

do 3 jednostek 

do 2 jednostek 

do 3 jednostek 

do 2 jednostek 

FUNKCJE OCHRONY 

OVP 

 

OCP 

 

UVP  

Zakres ustawień: 10% ~110% zakresu. Ustawienia rozdzielczości: 10-krotność minimalnej wyświetlanej rozdzielczości Aktywowane, gdy 

napięcie wyjściowe przekroczy ustawioną wartość OVP: Wykrywanie sprzętowe 

Zakres ustawień: 5% ~110% zakresu. Ustawienia rozdzielczości: 10-krotność minimalnej wyświetlanej rozdzielczości Aktywowane, gdy 

napięcie wyjściowe przekroczy ustawioną wartość OCP: Wykrywanie programowe 

Zakres ustawień: -1V ~110% zakresu. Ustawienia rozdzielczości: 10-krotność minimalnej wyświetlanej rozdzielczości Aktywowane, gdy 

napięcie wyjściowe spadnie poniżej ustawionej wartości UVP: Wykrywanie programowe 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

Temperatura pracy 

Temperatura magazynowania 

Wilgotność pracy 

Wilgotność magazynowania 

0°C ~ 40°C 

-20°C ~ 60°C 

30% ~ 85% wilgotności względnej (Bez kondensacji pary) 

20% ~ 85% wilgotności względnej (Bez kondensacji pary) 

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY ODCZYTU 
Napięcie 

Prąd 

±100ppm/°C 

±100ppm/°C 

INNE 
Pobór mocy 

Współczynnik mocy 

570VA 

0.99 

1100VA 

0.99 

520VA 

0.99 

1050VA 

0.99 

510VA 

0.99 

1000VA 

0.99 

Metoda chłodzenia 

Źródło zasilania 

Interfejs 

Kontrola analogowa 

Wymuszone chłodzenie: prędkość wentylatora proporcjonalna do temperatury wewnętrznego radiatora 

Jednofazowe od 100V do 240V AC, od 50Hz do 60Hz 

Standard : RS-232C ; Opcjonalne : LAN/USB, GPIB/USB, Zewnętrzna Kontrola Analogowa  

Tak 

Rozmiar (Wys x Szer x Gł) i waga 

  

139.5 x 140 x 

415.5; ok. 5.2kg 

139.5 x 210 x 

415.5; ok. 7.5kg 

139.5 x 140 x 

415.5; ok. 5.2kg 

139.5 x 210 x 

415.5; ok. 7.5kg 

139.5 x 140 x 

415.5; ok. 5.2kg 

139.5 x 210 x 

415.5; ok. 7.5kg 

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego informowania 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  AKCESORIA OPCJONALNE 

PLR 20-18 

PLR 20-36 

PLR 36-10 

PLR 36-20 

PLR-60-6 

PLR 60-12 

(0~20V/0~18A/360W) Niskoszumowy zasilacz DC 

(0~20V/0~36A/720W) Niskoszumowy zasilacz DC 

(0~36V/0~10A/360W) Niskoszumowy zasilacz DC 

(0~36V/0~20A/720W) Niskoszumowy zasilacz DC 

(0~60V/0~6A/360W) Niskoszumowy zasilacz DC 

(0~60V/0~12A/720W) Niskoszumowy zasilacz DC 

PLR-GU 

PLR-LU 

PLR-ARC 

PLR-001 

PLR-002 

GRA-427 

GTL-246 

GTL-248 

GRJ-1102 

GRJ-1102 

Karta interfejsów GPIB/USB 

Karta interfejsów LAN/USB 

Karta interfejsu zewnętrznego sterowania analogowego 

Kable komunikacyjne połączenia równoległego 

Kable komunikacyjne połączenia szeregowego 

Adapter do montażu w szafie rack (EIA+JIS) 

Kabel USB 1,2m 

Kabel GPIB 2,0m 

Kabel modularny 0,5m 

Kabel modularny 1,5m 

WYPOSAŻENIE 

Instrukcja obsługi (CD) x1, Kabel zasilający x1, Pokrywa tylnych zacisków wyjściowych x1, Zestaw śrub 

x1 (śruba z łbem sześciokątnym P-3 x2, podkładka płaska x2, nakrętka sześciokątna x2), Wyjściowy 

kabel uziemiający x1, Mała podkładka M4 x1, Mała podkładka M3 x1, Duża podkładka M3 x2 




