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VF BIPOLÁRNÍ ZESILOVAČE ŘADY BA48xx                         
NF WAVE FACTORY

frekvenční rozsah DC až 2MHz / 50MHz
maximální výstupní napětí 250VPP

sledovací rychlost  6000V/μs
velmi nízké zkreslení signálu
možnost přidat DC offset a předpětí
čtyřkvadrantová pracovní oblast
tlačítko pro odpojení výstupu
přepínání fáze výstupu 0° / 180°
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   BA řadu výrobků firmy NF tvoří středně výkonové zesilovače s velikou šířkou pásma a čtyřkvadrantovou pracovní oblastí, která umožňuje 
zesilovači chovat se buď jako zdroj signálu a dodávat výkon do zátěže, nebo přijímat výkon do svých výstupních svorek. Toho lze využít k 
bezproblémovému napájení kapacitních a induktivních zátěží, stejně jako piezoelektrických komponent, solenoidů a dalších. Dále může 
tento zesilovač nalézt uplatnění při měření (LCD) zobrazovacích zařízení, hysterezních smyček materiálů a mnoho dalších.

TECHNICKÉ  ÚDAJE

BA 4825 BA 4850

Frekvenční rozsah DC až �MHz DC až 50MHz

VÝSTUPY

Maximální napětí Rozsah ±150V RL=50Ω
     �00VRMS (40Hz až 500kHz)
     70VRMS (500kHz až �MHz)
     40VRMS (�MHz až �MHz)
Rozsah ±150V  RL=450Ω
     ±�50V (DC až 500kHz)
     ±�00V (500kHz až �MHz)
     ±56V (�MHz až �MHz)
Rozsah +250V RL=1250Ω
     -50 až +�50V (DC až 500kHz)
     +40 až +�40V (500kHz až �MHz)
     +80 až +�00V (�MHz až �MHz)
Rozsah -250V RL=1250Ω
     -�50 až +50V (DC až 500kHz)
     -�40 až -40V (500kHz až �MHz)
     -�00 až -80V (�MHz až �MHz)

Rozsah ±20V RL=50Ω
     (DC až �0MHz)
Rozsah ±14.2V RL=50Ω

     (�0MHz až 50MHz)

Maximální proud 0.5ARMS  (Rozsah ±�50V, RL=�00Ω) ±1.0A (DC)

Sledovací rychlost 500V / μs 6000V / μs

Impedance 0.5Ω + �.5μH max. 3.3Ω + 0.0�μH max.

Polarita výstupu Ve fázi se vstupem nebo v protifázi (nastavitelné)

DC offset Plynule laditelný v rozmezí ±0.5V

DC předpětí Laditelné (přední panel) ±�00V

Frekvenční charakteristika DC až �00kHz:        ±0.5dB
�00kHz až �MHz:   +�; -3dB

DC až �00kHz:        ±0.5dB
�00kHz až 50MHz:   +�; -3dB

Zisk Přepínatelný ×�, ×�0, ×�0, ×50
Plynule laditelný od ×� do ×3

Přepínatelný ×�, ×�, ×5, ×�0
Plynule laditelný od ×� do ×3

VSTUPY

Maximální vstupní napětí ±�0V

Počet vstupů � �

Vstupní impedance Přepinatelný 5Ω / �0kΩ 50Ω


