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Źródło sygnału stałego ss7012
Japońska firma HIOKI wprowadziła 
do produkcji nowy przyrząd pomiarowy SS7012 
nazwany w skrócie źródłem sygnału stałego.

Nowy przyrząd (rys. 1), będący następ-
cą produkowanego wcześniej 7011, zawiera 
w jednej obudowie źródło napięciowe, źró-
dło prądowe, kalibrator sond temperaturo-
wych oraz mierniki napięcia, prądu i tem-
peratury. Mimo niewielkich rozmiarów 
i małej masy wyróżnia się wysoką stabil-
nością i dokładnością gwarantowaną przez 
rok, choć w praktyce czas ten jest dłuższy. 
Przenośna, kompaktowa konstrukcja no-
wego przyrządu jest wygodna przy częstym 
podróżowaniu i wykonywanych w terenie 
kalibracjach i czynnościach serwisowych. 
Przyrząd oferuje w Polsce firma LABIMED 
ELECTRONICS.

Źródła napięciowe i prądowe
Napięcie wyjściowe źródła napięciowego 

można ustawiać od zera na dwóch podza-
kresach ±2,5 i 25 V, z rozdzielczością równą 
odpowiednio 100 µV i 1 mV oraz dokład-
nością ±0,03%. W przypadku źródła prą-
dowego jest dostępny tylko jeden zakres 
od 0 do ±25 mA, na którym ustawia się 
prąd wyjściowy z rozdzielczością 1 µA i do-
kładnością ±0,03%.

SS7012 umożliwia nie tylko wytworzenie 
sygnału stałego, lecz również jednoczesne 
monitorowanie efektu jego doprowadzenia 
do testowanego urządzenia, tj. wyświetlanie 
wartości napięcia stałego do ±28 V i prądu 
stałego do ±28 mA.

Własność tego przyrządu generacji na-
pięcia stałego (do 25 V) i jednoczesnego 
monitorowania wymuszonego prądu (do 28 
mA) wykorzystuje się np. do testowania na-
dajników dwuprzewodowych, symulując 
ich pracę w urządzeniach takich jak mier-
niki temperatury, ciśnienia, przepływu itp. 
W trakcie tego testu (rys. 2) nazywanego 
testem pętli, SS7012 zadaje na wyjściu na-
dajnika połączonego z czujnikiem pomia-
rowym napięcie 24 V, pochodzące ze źródła 
napięciowego, monitorując jednocześnie 
wartość prądu wyjściowego z tego nadajni-
ka (4–20 mA).

W testach pętli można też stosować źró-
dło prądowe, aby symulować (testować) 
pracę np. rozdzielnika wywołań. Prąd zna-
mionowy ze źródła (4–20 mA) doprowadza 

się do obwodu wyjściowego rozdzielnika 
(rys. 3), w którym pracuje źródło napięcia 
stałego 24 V. SS7012 pracuje wtedy jako uj-
ście (ang. sink), gdyż prąd ze źródła ustawia 
się jako ujemny. Funkcji tej używa się też 
do realizacji obciążenia elektronicznego.

Napięcie wyjściowe źródła napięciowe-
go z zakresu od 1 do 5 V można wykorzy-
stywać do symulacji pracy mierników lub 
wskaźników przemysłowych przy ich kon-
serwacji lub naprawach. Przydatną własno-
ścią SS7012 jest w takich przypadkach we-
wnętrzna pamięć, w której można zapisać 
ustawienia napięcia wyjściowego narastają-
cego skokowo np. 1/2/3/4/5 V i w razie po-
trzeby wywoływać taką sekwencję w sposób 
powtarzany, bez potrzeby każdorazowego 
ustawiania przyrządu. W pamięci tej można 
też zapisać sekwencję prądu wyjściowego 
np. -4/-8/-12/-16/-20 mA i korzystać z niej 
w analogiczny sposób. Znak „-” przy warto-
ściach prądu wskazuje, że sygnał wyjściowy 
„4–20 mA” jest używany do symulacji po-
boru prądu.

Rys. 1. Źródło sygnału stałego HIOKI SS7012

Źródło napięcia stałego 24 V 
(z użyciem funkcji monitora)
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Rys. 2. SS7012 w konfiguracji testu nadajnika dwuprzewodowego

Rys. 3. SS7012 w konfiguracji testu rozdzielnika wywołań
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Tablica. Typy i własności termopar współpracujących z SS7012

Typ Materiał wyprowadzenia „+” 
i wyprowadzenia „-” Opis Zakres i rozdzielczość 

generacji w SS7012

B
+ Stop platyna-rod zawierający 

30% rodu
Termopara zawierająca metale szlachetne. Nadaje się do dokładnego 

pomiaru wysokich temperatur, a w szczególności większych 
od 1000°C. Odznacza się ponadto wysoką trwałością. Ponieważ siła 
termoelektryczna tej termopary jest bardzo mała, nie można używać 

jej do pomiarów temperatur mniejszych od 600°C.

od 300 do 1820°C, 1°C

- Stop platyna rod zawierający 
6% rodu

R
+ Stop platyna-rod zawierający 

13% rodu

Termopara zawierająca metale szlachetne. Nadaje się do pomiaru 
wysokich temperatur. Ponieważ siła termoelektryczna tej termopary 

jest bardzo mała nie można używać jej do pomiaru małych 
temperatur. Nie nadaje się też do pomiarów w środowisku wodoru 

(w postaci gazowej) i par metali (wnikają), nawet przy pomiarze 
dużych temperatur. Termopara tego typu charakteryzuje się też 

niekorzystnymi właściwościami w środowisku próżniowym oraz 
rozrzedzonej atmosfery.

od -50 do 1768°C, 1°C

- Platyna

S
+ Stop platyna-rod zawierający 

10% rodu

Termopara zawierająca metale szlachetne. Nadaje się do pomiaru 
wysokich temperatur. Ponieważ siła termoelektryczna tej termopary 

jest bardzo mała nie można używać jej do pomiaru małych 
temperatur. Nie nadaje się też do pomiarów w środowisku wodoru 

(w postaci gazowej) i par metali (wnikają), nawet przy pomiarze 
dużych temperatur.

od -50 do 1768°C, 1°C

- Platyna

N
+ Stop zawierający głównie 

nikiel, chrom i krzem Poprawiona termopara typu „K”. Nadaje się do pomiaru wysokich 
temperatur. od -113 do 1300°C, 0,1°C

- Stop zawierający głównie 
nikiel i krzem

K
+ Stop zawierający głównie 

nikiel i krzem
Termopara o dobrej liniowości. Stosowana szeroko w aplikacjach 

przemysłowych. Przydatna, gdyż jest odporna na utlenianie poniżej 
1000°C. Nie nadaje się do pracy w środowiskach z rozrzedzoną 

atmosferą.

od -174 do 1372°C, 0,1°C
- Stop zawierający głównie 

nikiel

E
+ Stop zawierający głównie 

nikiel i chrom Duża wartość siły termoelektrycznej. Wysoka odporność 
na utlenianie. Nie nadaje się do pracy środowiskach z rozrzedzoną 

atmosferą.
od -208 do 1108°C, 0,1°C

- Stop zawierający głównie 
miedź i nikiel

J
+ Żelazo Ponieważ na wyprowadzeniu „+” jest zastosowane żelazo, zatem 

termopara ta wyróżnia się dużą trwałością w środowiskach 
z rozrzedzoną atmosferą. Nie nadaje się do pracy w środowiskach 

atmosfer o działaniu utleniającym.

od -208 do 1108°C, 0,1°C

- Stop zawierający głównie 
miedź i nikiel

T
+ Miedź Dobra dokładność w niskich temperaturach. Ponieważ 

na wyprowadzeniu „+” jest zastosowana miedź, zatem termopara 
ta nie nadaje się do pracy w środowiskach atmosfer o działaniu 

utleniającym w wysokich temperaturach.

od -169 do 400°C, 0,1°C
- Stop zawierający głównie 

miedź i nikiel

www.labimed.com.pl   
e-mail: labimed@labimed.com.pl

W ofercie również szeroka gama: multimetrów cęgowych na prąd stały i przemienny, rejestratorów, analizatorów jakości zasilania, mierników i analizatorów mocy, testerów wytrzymałości i rezystancji izolacji oraz innych przyrządów dla elektryków

Rejestratory 8860-50/8861-50 
■ 16/32 kanały 
■ rejestrator, oscyloskop i logger 
■ 20 MSa/s 
■  wymienne  

moduły

Analizator mocy 3390
■ 4 izolowane kanały U/I 
■  zakres pomiaru:  

do 1500 V/500 A  
(cęgami)

Rejestrator 8847
■  16 kanałów 

analogowych
■ 20 MSa/s 
■ wymienne moduły

Przenośny tester 
wytrzymałości  
izolacji 3173-03 
■  napięcie pomiarowe:  

od 0 do 3 kV a.c.
Cena 5300 zł (plus VAT 22%)

Analizator jakości  
zasilania 3197
■ 3 kanały prądowe i 3 napięciowe
■  wykrywanie,  

rejestracja  
i analiza 
 anomalii sieci

■ FFT (do 50.)

02-796 Warszawa, 
ul. Migdałowa 10 

tel./fax: 22 649-94-52, 
649-58-11, 648-96-84

Mierniki mocy 3169-20/-21 
■ 4 kanały prądowe i 3 napięciowe 
■ pomiar prądu od 5 do 5000 A (cęgami) 
■  rejestracja mocy, zapotrzebowania  

i harmonicznych

Rejestrator 8870-20 
■ 2 kanały
■  kompaktowa 

obudowa 
(176x101x41 mm) 
masa: 600 g

■  próbkowanie 1 MSa/s
■  USB 2.0, oprogramowanie w komplecie 

Cena 4900 zł (plus VAT 22%)

PRZYRZĄDY 
POMIAROWE
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Kalibrator sond temperaturowych
Drugą ważną funkcją SS7012, przezna-

czoną do kalibrowania mierników tempe-
ratury, jest symulacja sygnału wyjściowego 
termopary. SS7012 symuluje pracę ośmiu 
termopar (K, E, J, T, R, S, B i N). Zakres oraz 
rozdzielczość regulacji (0,1 lub 1°C) zależy 
od typu termopary (tablica), a dokładność 
symulacji wynosi ±0,05% wartości ustawio-
nej.

Wykorzystując do kalibracji opcjonal-
ną sondę platynową (rezystancyjną) 9184 
można kalibrować mierniki temperatury, 
gdy jako temperaturę odniesienia stosuje się 
temperaturę otoczenia. Sondę 9184 umiesz-
cza się wtedy w pobliżu gniazd pomiarowych 
kalibrowanego miernika temperatury (rys. 4). 
Sondę 9184 można wykorzystywać nie tylko 
do kalibracji, lecz też do typowego pomiaru 
temperatury w zakresie od -25 do 80°C.

Przydatną funkcją SS7012 jest wytworze-
nie rezystancji testowej 100 Ω. Umożliwia 
ona sprawdzenie wskazania temperatury 
0°C przez miernik temperatury, który jako 
czujnika pomiarowego używa sondy Pt100.

Inne zastosowania
Układy źródeł napięciowego i prądowego 

są odseparowane galwanicznie od układów 
pomiarowych napięcia i prądu, co pozwala 
na jednoczesną generację i pomiar (moni-
torowanie) sygnału. Monitor SS7012 może 
pracować w trzech trybach, jako: monitor 
prądu obciążenia, monitor napięcia (na wy-
prowadzeniach testowanego urządzenia lub 
obciążenia) oraz monitor temperatury od-
niesienia styków, przy czym rozdzielczości 
wskazania w tych trybach wynoszą odpo-
wiednio: 10 µA, 10 mV i 0,1°C.

Powyższa własność pozwala testować 
np. przetworniki, wykorzystując do tego 
tylko jeden przyrząd testujący. Przed wy-

konaniem testu wejście sprawdzanego 
przetwornika łączy się z wyjściem źródła 
SS7012, a wyjście tego przetwornika z od-
powiednim wejściem pomiarowym SS7012. 
Doprowadzając do przetwornika sygnał 
ze źródła mierzy się jednocześnie odpo-
wiedź testowanego układu na ten sygnał.

Funkcję jednoczesnej generacji i po-
miaru (monitorowania prądu lub napięcia) 
SS7012 można też wykorzystywać w aplika-
cjach, w których SS7012 pracuje jako pre-
cyzyjne źródło zasilania różnych modułów 
lub urządzeń elektronicznych o małym po-
borze mocy.

Jednym z przykładów zastosowania 
SS7012 może też być test obciążenia aku-
mulatora o niewielkiej pojemności. SS7102 
pracuje wtedy jako obciążenie elektronicz-
ne, a akumulator jest dołączony do wyjścia 
źródła prądowego. Prąd obciążenia w ta-
kiej konfiguracji pracy nie może przekro-
czyć 25 mA.

Elementy obsługowe na płycie czołowej
SS7012 wyposażono w wyświetlacz cie-

kłokrystaliczny zawierający dwa pola cy-
frowe, każde o maksymalnym wskazaniu 
równym 28000.

Do ustawiania napięcia i prądu wyjścio-
wego źródła służy zestaw pięciu przycisków, 
pozwalających na zwiększanie lub zmniej-
szanie o 1 każdej z pięciu cyfr wskazania cy-
frowego wyświetlacza oraz przycisk wyboru 
polaryzacji. Zestaw usytuowano bezpośred-
nio pod wyświetlaczem – w polu „SET”; 
co umożliwia szybkie ustawienie potrzebnej 
wartości wyjściowej. Ważne przeznaczenie 
ma przycisk zerowania „0 ADJ”, aktywny 
w trybach źródeł i pomiarowych. Pozostałe 
przyciski służą do włączania i wyłączania 
źródła oraz funkcji monitora, wyboru typu 
termopary, obsługi pamięci, itd.

Pamięć
Można w niej zapisać maksymalnie 20 

poziomów dla każdego typu źródła. Zapi-
sane wartości można następnie przywoły-
wać ręcznie lub automatycznie w formie 
sekwencji (funkcja „auto scan” ). Funkcji tej 
używa się do sprawdzania wskazań mier-
ników, regulacji powtarzanych oraz testów 
liniowości.

Współpraca z komputerem
SS7012 wyposażono w łącze interfej-

su USB w wersji 1.1. Wykorzystuje się 
je do zewnętrznego sterowania przyrządem 
przy testowaniu lub ocenie pracy urządzeń 
elektronicznych. Producent oferuje jako 
wyposażenie opcjonalne pakiet SS9000 za-
wierający przewód połączeniowy USB oraz 
CD ze sterownikiem. Program użytkowy 
jest dostępny bez opłat na stronie interne-
towej producenta.

Zasilanie
Do zasilania SS7012 można użyć czte-

rech baterii LR6, akumulatorów Ni-MH 
HR6 lub zewnętrznego zasilacza sieciowego 
9445–03 (9 V/1 A). Akumulatory Ni-MH 
trzeba ładować w zewnętrznej ładowarce 
ogólnie dostępnej w handlu. W pełni na-
ładowane akumulatory o pojemności 2500 
mAh wystarczają zależnie od wybranej 
konfiguracji (typ źródła, wartość obciążenia 
itd.) na od 200 do 280 min pracy ciągłej.

Wymiary i masa
SS7012 ma wymiary 104x180x58 mm 

i masę 570 g.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Wraz z SS7012 producent dostarcza dwa 

zestawy przewodów pomiarowych 9168 
i 9170–10, zapasowy bezpiecznik i cztery 
baterie LR6. Jako wyposażenie opcjonalne 
można zamówić zasilacz sieciowy 9445–03, 
sondę temperaturową 9184, futerał 9380, 
neseser 9782 i pakiet SS9000.

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Termometr

Źródło TC(RJ)
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Drut miedziany lub podobnyRys. 4. SS7012 jako 
kalibrator miernika 
temperatury


