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1.

Určení výrobku

Frekvenční generátor
Vnější vzhled přístroje je uveden na obr. 1.

2.

Technické parametry generátoru (orientační hodnoty)

2.1. Výstup ZAPPER
– frekvenční pásmo: 10 – 33 kHz
– druh modulace – FM
– doba přeladění: 7 +/– 1 sec.
– výstupní napětí: max. 8V, neregulovatelné
– unipolární impulsy

2.2. Výstup BG
– frekvence 3,96 Hz
– bipolární obdélníkové proudové impulsy
– velikost výstupního proudu: regulovatelná v rozmezí 50 – 100 μA, 		
bez modulace
– maximální výstupní napětí: 24V

2.3. Výstup SILVER
– zdroj proudu s automatickým vypnutím při dosažení proudu 4 +/–0,5 mA
– maximální výstupní napětí 15V

2.4. Napájení
– 4 ks NiCd nebo NiMH akumulátorů, velikost AA
– síťový napájecí adapter 230 V střídavých / 12 V stejnosměrných,
proud min. 300 mA
– napájecí konektor JACK 5/2,1 mm

2.5. Mechanické parametry:
– šířka:		
– výška:		
– hloubka:
– hmotnost:

93 mm
190 mm
41 mm
350 g včetně baterií

2.6. Klimatické podmínky:
– prostředí instalace – normální AA6, AB4, A4 (ČSN 33 2000 – 3)
– rozsah provozních teplot – 0 – 50°C
– rozsah skladovacích teplot – 0 – 70°C
– relativní vlhkost – 90% bez kondenzace

3.

Indikační a ovládací prvky

3.1. Přelaďovaný nízkofrekvenční generátor
Přelaďovaný generátor pracuje v rozsahu 10–33 kHz s výstupním napětím
8 V a výstupním odporem cca 1000 Ω. Tento režim se zapíná tlačítkem „ZAPPER“, práce
v tomto režimu je indikována krátkým bliknutím indikační LED diody 1 x za cca 7 sekund.
Doba přeladění generátoru je daná dobou mezi dvěma bliknutími indikační LED diody.
Výstup generátoru je na běžném nízkofrekvenčním konektoru JACK 3,5 mm female
ve stereo provedení. Jako protikus se opět používá běžný sluchátkový JACK 3,5 mm
stereo male. Lze je zakoupit např. na http://www.gme.cz/konektor–jack–3–5–stereo–
p809–033. Zapojení konektoru pro výstupní svorku „ZAPPER“ je uvedeno na obr. č. 2.

3.2. Stejnosměrný zdroj proudu
Tento režim se zapíná stlačením tlačítka „SILVER“. Zapnutí režimu je indikováno trvalým svitem zelené LED diody.
Velikost proudu je omezena rezistorem 1000 Ω na hodnotu max. 15 mA při
zkratu svorek. Zapnutí a vypnutí proudu se provádí manuální obsluhou přístroje (nevypne se samo). Pro připojení elektrod je použita kabeláž dodávaná s přístrojem.
Pro rozšířené aplikace je na výstupním konektoru možnost použít ještě jeden
výstup, který se automaticky vypíná při dosažení proudu cca 4 mA. Po automatickém vypnutí proudu se rozsvítí indikační dioda červeně. Obnovení – opětovné zapnutí proudu
na výstupní svorku se provádí stlačením modrého tlačítka „START“, LED dioda přejde
z červeného svitu na zelený. Maximální výstupní napětí zdroje proudu je 15 V. Vnitřní
odpor zdroje proudu v tomto režimu je 1000 Ω a je nutné použít speciální kabeláž, která
není součástí dodávky (zapojení kabeláže v příloze).

Výstup generátoru je na běžném nízkofrekvenčním konektoru JACK 3,5 mm
female ve stereo provedení. Jako protikus se opět používá běžný sluchátkový JACK 3,5
mm stereo male. Lze je zakoupit např. na http://www.gme.cz/konektor–jack–3–5–stereo–p809–033. Zapojení konektoru pro výstupní svorku „SILVER“ je uvedeno na
obr. 3.

3.3. Střídavý zdroj proudu
Režim se zapíná stlačením tlačítka „BG“. Jedná se o střídavý bipolární zdroj
obdélníkového proudu s frekvencí cca 4Hz. Zapnutím režimu je indikováno rychlým blikáním LED diody. Výstupní proud generátoru je nastavitelný potenciometrem v rozmezí
cca 50 – 100 μA. Maximální výstupní napětí může dosáhnout až +/– 24V, velikost napětí
závisí na velikosti připojené zátěže. Výstup generátoru je na běžném nízkofrekvenčním
konektoru JACK 3,5 mm female ve stereo provedení. Jako protikus se opět používá
běžný sluchátkový JACK 3,5 mm stereo male. Lze je zakoupit např. na http://www.gme.
cz/konektor–jack–3–5–stereo–p809–033 . Zapojení konektoru pro výstupní svorku „BG“
je uvedeno na obr. 4.

3.4. Vypnutí přístroje
Přístroj se ze všech provozních režimů vypíná stlačením červeného
tlačítka „OFF“.

3.5. Napájení přístroje
Napájení přístroje je provedeno ze 4 dobíjecích tužkových akumulátorových
baterií velikosti AA, doporučená minimální kapacita akumulátorů je 1,6 Ah, optimální 2,4
Ah. Typ akumulátorů NiCd nebo NiMH s napětím 1,2 V. Doba provozu na akumulátory s
kapacitou 1,6 Ah je cca 16 hodin. Pravidla pro bezpečnou manipulaci s akumulátory jsou
uvedena v bodu 4.1. Přístup k akumulátorům je ze spodní strany přístroje.
Přístroj je vybaven měřením stavu napájecích akumulátorů, po zapnutí kteréhokoliv z režimů je vybitý stav akumulátorů indikován svitem červené LED diody „BATT.
LOW.“
Na dobíjení akumulátorů doporučujeme použít profesionální nabíječe pro použitý typ akumulátorů. Nabíjení akumulátorů mimo zařízení umožní mít i např. 2 sady
akumulátorů v případě intenzivního používání generátoru.
Bezpečnostní opatření – pro ochranu uživatele přístroj s připojeným napájecím adapterem neumožní zapnutí režimu A) Přelaďovaný nízkofrekvenční generátor a
režimu C) Střídavý zdroj proudu. Režim B) Stejnosměrný zdroj proudu lze zapnout i s
připojeným napájecím adapterem.
Připojený adaptér automaticky dobíjí vložené baterie. Je tedy nezbytné používat nabíjecí články!

5.

Obrazová příloha

Obrázek č. 1: Vnější vzhled přístroje

Obrázek č. 2: Zapojení konektoru pro výstupní svorku „ZAPPER“

Obrázek č. 3: Zapojení konektoru pro výstupní svorku „SILVER“

Obrázek č. 4: Zapojení konektoru pro výstupní svorku „BG“
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