
75

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE MONTÁŽNÍ SLUŽBY

74

DVA ROKY ZÁRUKA

Standardní vybavení zařízení SRP:

Technická data SRP-50k0-5T0:

Rozsah zobrazení Rozlišení Přesnost

0,05...999,95 MΩ

0,001...999,999 GΩ

0,0001...5,0000 TΩ

0,05 MΩ

0,001 GΩ

0,0001 TΩ

1,5 % n.h.

•5TΩ = 5 000 GΩ = 5 000 000 MΩ = 5 000 000 000 kΩ = 5 000 000 000 000 Ω      

Kalibrátory jsou určeny k práci při okolní teplotě od 10 do 30°C, při relativní vlhkosti vzduchu 

od 25 do 60 % a atmosférickém tlaku od 630 do 800 mm Hg.

Další technické údaje:

- napájecí napětí U......................................................................... 100...240 V AC (50/60 Hz)

- maximální příkon......................................................................................................... 75 VA

- rozsah provozní teploty. ....................................................................................... +10...30ºC

- maximální proud v měřeném obvodu...................................................3mA (SRP-50k0-5T0)

.............................................................................1.5mA (SRP-50k0-10G0 and SRP-50k0-100G0)

- maximální provozní napětí........................................................ 5000 V DC (SRP-50k0-5T0)

  .............................................................2500 V DC (SRP-50k0-10G0 and SRP-50k0-100G0) 

- dlouhodobá stabilita rezistorů ..................................................................................... < 1%

- rozměry................................................................................................... 540x450x200 mm

- hmotnost......................................................................................................... approx. 16 kg 

- max. pracovní výška....................................................................................................2000m

O programu:

Projektování

Výroba

Ochranné potahování

Kvalita a prostředí

Balení

Servis

Inspekce a testování

Konstrukce testerů

Program SRP je určen ke spolupráci kalibrátorů odporu s počítačem.

Program je jednoduchý na ovládání a je vhodným nástrojem pro zkoušky zařízení 
pomocí kalibrátoru. 

Kalibrátor je nutné připojit k počítači pomocí portu USB.

Procesem, na kterém záleží vznik nového výrobku, je projektování. K tomuto účelu jsme 
vybrali specializovaný tým projektantů, který svým odhodláním a ohromným 
potenciálem vytvoří ideální řešení pro Vaše potřeby.

Pod tímto názvem si představujeme proces vzniku výrobků. V našem slovníku výroba 
znamená kvalitu, pečlivost, čas a především provedení zakázky pomocí moderních 
technologií spojených s rozsáhlými znalostmi.

Programovatelné selektivní zalévání (možnost výběru libovolného pole povrchu 
destičky) ochranným filtrem typu lak nebo pryskyřice probíhá automaticky, díky čemuž 
dosahujeme vyšší produktivity a šetříme cenný čas v celém výrobním procesu.

Každou zakázku provádíme s náležitou pečlivostí, v odpovídajícím prostředí (zkoušky 
iontové čistoty) a tímto také zajišťujeme nejvyšší kvalitu Vašeho výrobku. 

Každá vyrobená součástka je pečlivě zabezpečena a balena podle přání zákazníka.

Jako doplňkovou službu nabízíme servis součástek – montáž, demontáž.

- automatický optický, devítikamerový tester – AOI ORBOTECH s-22,
- elektrické testování tištěných obvodů,
- AOI (Automatic Optical Inspection),
- zkoušky iontové čistoty (Ionograph)

Výrobní linka

THT:
 pájení vlnou ERSA-WAVE 330 (pájení v dusíkové atmosféře),

 70 pracovišť ruční a doplňkové montáže.

Za účelem eliminace všech pochybností v souvislosti se správným fungováním 
elektronických systémů, jsou podrobovány individuálním testům našeho autorství.

Možnosti programu:

- dálkové ovládání kalibrátoru,
- vytváření a ukládání automatických programů ke kontrole zkoumaných zařízení,
- nastavení blokace klávesnice v kalibrátoru a doby přepnutí do režimu spánku,
- změna jasu displeje a zvuků při stisku klávesnice,
- výběr jazyka obsluhy programu,
- aktualizace softwaru kalibrátoru z počítače pomocí rozhraní USB.

Kalibrátory odporů jsou zdrojem vysokých odporů, používaným jako vzorové 

zařízení za účelem kalibrace a kontrolních zkoušek analogových a digitálních 

měřicích přístrojů izolačního odporu.

Odpor získávaný díky kalibrátorům může dlouhou dobu probíhat pod vnějším 

stejnosměrným napětím do 5000 V (SRP-50k0-5T0) nebo 2500 V (SRP-50k0-

10G0 a SRP-50k0-100G0) za podmínky, že proud v měřeném obvodu nepřekročí 

hodnotu 1,5 mA (3 mA pro SPR-50k0-5T0). 

Požadovaný odpor je nastavitelný uživatelem pomocí dotykové klávesnice 

kalibrátoru nebo pomocí externí PC aplikace. Nastavení požadované hodnoty 

probíhá automaticky díky komutaci přesné odporové matrice. Ovládací procesor 

vypočítává požadovanou kombinaci rezistorů zajišťující odpovídající přesnost 

získávaného odporu.

Kalibrátory odporu Náš zákazník je náš partner

SRP-50k0-5TO MONTÁŽ SMT A THT
Index: WMGBSRP50K05T0

Kalibrátor SRP-50k0-CT0 umožňuje 

nastavit libovolný odpor z rozsahu 

50 kΩ.. 5 TΩ pro napětí do 5 kV.

WAPRZ1X8BUBB

WAPRZ1X8REBB

WAPRZ2X2BLBBE

program SRP

měřicí kabel 1,8 m zakončený banánky 5 kV, modrý

měřicí kabel 1,8 m zakončený banánky 5 kV, červený

stíněný kabel 2,2 m zakončený banánky, černý

napájecí kabel

osvědčení o kalibraci 

Naše měřicí přístroje jsou vyráběny podle nejnovějších technologií 
elektronické montáže SMT a THT. Kromě výroby měřicích zařízení 
poskytujeme rovněž komplexní služby povrchové montáže či osazováním 
plošných spojů. 

SMT:
 sítotiskárna MPM MOMENTUM,

 automat FUJI NXT, 6 modulů,

 pec k pájení přetavením ERSA HOTFLOW 2/20 (pájení v dusíkové atmosféře 
           s analyzátorem zbytkového kyslíku),

 přepravní linka ASYS, 

 sítotiskárna DEK 265,

 dispensor FUJI GLII,

 rychlý automat FUJI FCP-III-4000,

 univerzální automat FUJI FIP-III (dodatečně laserový systém kontroly geometrie 

Výrobní linka

FUJI NXT

Pokud máte zájem o spolupráci 
v oblasti montáže elektroniky, kontaktujte nás:

e-mail: smt@sonel.pl

www.sonel.pl

phone:  +48 74 85 83 851
mobile: +48 691 968 418
fax:       +48 74 85 83 809

SRP-50k0-10GO

SRP-50k0-100GO
Index: WMGBSRP50K010G0

Index: WMGBSRP50K0100G0

SRP-50k0-10G0SRP-50k0-10G0Rozsah zobrazení Rozlišení SRP-50k0-10G0 SRP-50k0-100G0

Přesnost

50...20000 kΩ

20050...100000 kΩ

100,1...200,0 MΩ

200,1...1000,0 MΩ

1,001...2,000 GΩ

2,001...10,000 GΩ

10,001...100,000 GΩ*

50 kΩ

50 kΩ

0,1 MΩ

0,1 MΩ

0,001 GΩ

0,001 GΩ

0,001 GΩ

0,1% n.h.

0,2% n.h.

0,2% n.h.

0,5% n.h.

0,5% n.h.

1,0% n.h.

-

0,05% n.h.

0,1% n.h.

0,1% n.h.

0,2% n.h.

0,2% n.h.

0,5% n.h.

0,5% n.h.

* pouze SRP-50k0-100G0; n.h. označuje „nastavenou hodnotu“
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