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VF BIPOLÁRNÍ ZESILOVAČE
NF WAVE FACTORY                    

frekvenční rozsah DC až 10MHz
maximální výstupní napětí 300VPP

sledovací rychlost  5000V/μs
velmi nízké zkreslení signálu
možnost přidat k signálu DC offset
čtyřkvadrantová pracovní oblast
možnost nastavení impedance výstupu
GPIB a USB rozhraní
možnost připojení až 5 podřízených zařízení.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HSA řadu výrobků firmy NF tvoří středně výkonové zesilovače s velikou šířkou pásma. Rozkmit výstupního signálu lze plynule měnit do 
300VPP. Navíc pak 4kvadrantový výstup 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 piezoelek-
trických komponent, solenoidů a dalších.

HSA4011 HSA4012 HSA4014

VÝSTUPY

Frekvenční rozsah DC až �MHz

Maximální napětí 150VPP (±75V)
   RL=50Ω
     50VRMS (40Hz až 500kHz)
     45VRMS (40Hz až �MHz)
   RL=�00Ω
     ±75V (DC až �00kHz)
     ±70V (DC až 500kHz)
     ±65V (DC až �MHz)

150VPP (±75V)
Rozsah ±75V
   RL=�5Ω
     50VRMS (40Hz až 500kHz)
     40VRMS (40Hz až �MHz)
   RL=75Ω
     ±75V (DC až �00kHz)
     ±55V (DC až �MHz)
Rozsah -�5V až ��5V
   RL=��5Ω
     -�5 až ��5V (DC až �00kHz)
     -5 až �05V (DC až �MHz)
Rozsah -��5V až �5V
   RL=��5Ω
     -��5 až �5V (DC až �00kHz)
     -5�0 až 5V (DC až �MHz)

150VPP (±75V)
Rozsah ±75V
   RL=��.5Ω
     50VRMS (40Hz až 500kHz)
     40VRMS (�0Hz až �MHz)
   RL=37.5Ω
     ±75V (DC až �00kHz)
     ±55V (DC až �MHz)
Rozsah -�5V až ��5V
   RL=6�.5Ω
     -�5 až ��5V (DC až �00kHz)
     -5 až �05V (DC až �MHz)
Rozsah -��5V až �5V
   RL=6�.5Ω
     -��5 až �5V (DC až �00kHz)
     -5�0 až 5V (DC až �MHz)

Maximální proud �ARMS;   �.8�APP (40Hz až �MHz)
              ±0.75A (DC až 40Hz)

�ARMS;   5.66APP (40Hz až 500kHz)
              ±�.0A (DC až 40Hz)

4ARMS;   ��.3APP (40Hz až 500kHz)
              ±�.0A (DC až 40Hz)

Sledovací rychlost 600V / μs 400V / μs 400V / μs

Impedance 0.5Ω + �.5μH max. 0.�5Ω + 0.8μH max. 0.��5Ω + 0.45μH max.

Výstup předzesilovače Otáčí fázi, možnost připojení dvou jednotek se vstupem BTL (vysokoúrovňový). Konektor BNC-R na zadním panelu.

DC offset ±50V (�0 otáček potenciometru) ±�00V (�0 otáček potenciometru)

VSTUPY

Typ � vstupy A a B (je možné je sčitat). Zesilovač nepřevrací fázi.

Impedance Volitelně 50Ω / 600Ω

OSTATNÍ

Zisk ×�0, ×�0,×50,×�00 a ×(� až 3) plynule

Frekvenční odezva �MHz (+0.5dB až -�dB, �0VRMS) �MHz (+0.5dB až -3dB, �0VRMS, rozsah ±75V)

Napájení AC�00V (na objednání jedna varianta ��0V, ��0V, �40V), 48Hz až 6�Hz

Příkon �00W/ 300VA 340W/ 450VA 700W/ 900VA

Rozměry/hmotnost ��0š × �33v × 450h (mm) / cca. �0kg �90š × �33v × 450h (mm) / cca. �3kg �90š × �70v × 450h (mm) / cca. �8kg 
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• Pracovní oblast

Pro zozsah +125V až -25V u HSA 4012 a HSA 4014,
a pro zozsah +250V až -50V u HSA 4051 a HSA 4052.

Pro zozsah ±75V u HSA 4012 a HSA 4014,
a pro zozsah ±150V u HSA 4051 a HSA 4052
a výstup HSA 4011.

Pro zozsah +25V až -125V u HSA 4012 a HSA 4014,
a pro zozsah +50V až -250V u HSA 4051 a HSA 4052.

HSA4051 HSA4052 HSA4101

VÝSTUPY

Frekvenční rozsah DC až 500kHz DC až �0MHz

Maximální napětí 300VPP (±150V)
Rozsah ±�50V
   RL=�00Ω
     �00VRMS (40Hz až �00kHz)
     40VRMS (�0Hz až 500kHz)
   RL=300Ω
     ±�50V (DC až 50kHz)
     ±55V (DC až 500kHz)
 Rozsah -50V až �50V
   RL=500Ω
     -50 až �50V (DC až 50kHz)
     45 až �55V (DC až 500kHz)
Rozsah -�50V až 50V
   RL=500Ω
     -�50 až 50V (DC až 50kHz)
     -�55 až -45V (DC až 500kHz)

300VPP (±150V)
Rozsah ±�50V
   RL=50Ω
     �00VRMS (40Hz až �00kHz)
     40VRMS (40Hz až 500kHz)
   RL=�50Ω
     ±�50V (DC až 50kHz)
     ±55V (DC až 500kHz)
Rozsah -50V až �50V
   RL=�50Ω
     -50 až �50V (DC až 50kHz)
     45 až �55V (DC až 500kHz)
Rozsah -�50V až 50V
   RL=�50Ω
     -�50 až 50V (DC až 50kHz)
     -�55 až -45V (DC až 500kHz)

142VPP (±71V)
   RL=50Ω
     50VRMS (40Hz až �00kHz)
     46VRMS (�00kHz až �MHz)
     35VRMS (�MHz až �0MHz)
     �7VRMS (�0MHz až �0MHz)
   RL=7�Ω
     ±7�V (DC až 40Hz)

Maximální proud �ARMS;   �.83APP (40Hz až 
�00kHz)
              ±0.5A (DC až 40Hz)

�ARMS;   5.66APP (40Hz až �00kHz)
              ±�.0A (DC až 40Hz)

±�.4A;(40Hz až �00kHz), ±�.3A;(�00kHz až 
�MHz),
±�.0A;(�MHz až �0MHz), ±�.4A;(DC až 40Hz)

Sledovací rychlost 450V / μs 450V / μs 5000V / μs

Impedance �Ω + 3.�μH max. 0.5Ω + �.6μH max. �.5Ω + 0.5μH max.

Výstup předzesilovače Otáčí fázi, možnost připojení dvou jednotek se vstupem BTL (vysokoúrovňový). Konektor BNC-R na zadním panelu.

DC offset ±�00V (�0 otáček potenciometru) ±70V (�0 otáček potenciometru)

VSTUPY

Typ � vstupy A a B (je možné je sčitat). Zesilovač nepřevrací fázi.

Impedance Volitelně 50Ω / 600Ω

OSTATNÍ

Zisk ×�0,×50,×�00,×�00 a ×(� až 3) plynule ×�0,×�0,×50,×�00 a ×(0.4 až 3) plynule

Frekvenční odezva 500kHz (+0.5dB až -3dB, �0VRMS, rozsah ±�50V) �0MHz (+0.5dB až -3dB, �0VRMS)

Napájení AC�00V (na objednání jedna varianta ��0V, ��0V, �40V), 48Hz až 
6�Hz

AC �70 až �50V,  48Hz až 6�Hz

Příkon 340W/ 500VA 700W/ 950VA 400W/ 700VA

Rozměry/hmotnost �90š × �33v × 450h (mm) �90š × �77v × 450h (mm) ��0š × �77v × 450h (mm)

Hmotnost cca. �3kg cca. �8kg cca.7.8kg


