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M3656-203011

M3656-203010

M3656-203109
M3656-203209

M1812-114010

Oscilloskop !{T

. osci lfoskop

..Beskrlvning

..svensk beskrivning

. .Nätkabel

Instructions llanual
översättDing av
origina Ibeskrivnin9l
Power Cord

TETRO- 5 35

TETRO- l6',]010

Til lbehör:

4 2 M3656-990179

5 1 M3656-990159

Dessuton nedföljer: alltid 2

(katalogiserade pä separata
M3656-9901 99, rir3656-990239,

DATA

vertikalavlänkn in9:
Förstärkaringäng:
SignalfördröjniDg:

Direktj.ngang:
Avlünkningsfaktor:

Hor i sonta Iavlänkn iDg:
Förs tärkar ingän9:
Frekvensomräde:
Avlänknings fakto).:
Inlmpedans:

. övergängsalon

. cröDfilte!
Bindhg post adapler

creen filter
TETRO-01 3 004

TETRO- 37 851 4

st mätkloppar MT med nägon av följande beteckningar
+vhr.ä+äl^dl-,1ä.ll .

M3656-990359, rtr3656-990379.

Egenskaper bero! pä valet av förstärkare.
0,25 ps. Möjllggör observation av framkanten pä

l,löjlig geDom att använda en speciell anslutning
14 v/cn.

den vägform som

(extra t11lbehör)

ls. . .240 kHz.
Kontinuerligt variabel 0,2 tlll cirka 15 v/cm.
1 Mohm parallellt ned 47 PI'.
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DATA

Direktingäng:
Av 1änkni ngs faktor:

Tr iggersystem I

Tr iggerkälla:
Arbetssätt:

Ampl itualka l ibr:ator:
Frekvens:
Ut spänn in9:
onoggrannhet:

Tidaxelgenerator: 535 har tvä t idaxelgeneratoler. En huvudgenerator och en

fördrö j n l ngsgenerator.
I'unkt ioner: Enbatt huvudgeneratora .

Huvudgeneratorn fö!d!öjd.
Fördröjnin gsgenelatorn intensifierad av huvudgeDeratorn.

Huvudsvepgenerator : 0,1 ;rs..,5 s/cn i 24 kalibrerade steg (1 3 E) .

Kontlnuerligt variabel (okaliblerad) 0,1 ps/cn...12 s/cm.

Fördröj ni ngssvepgene rator: 2 ps...1 s/cm i 18 kaliblerade steg.
variabel sveplängd 4...10 clt.

svepförstori n9: 5 ggr synunetrlsk.
svepförCröjning: Fördröjning av huvudgeneratorn inom omrldet 1 Fs till 10 s.

En földröjd tligger ä! genererad vid en tidpunkt son kan väljas
i.non om!ädet för fördröj n i ng sgeneratorn . Fördröj ni ngst iden kan

utläsas pä panelen.
Noggrannheten pä de 15 fasta stegen 2 Ps/cm...0'l s/cm är 1 *-

Jnre, yttre eLler nät: Endast yttre vid fördröj n ingsgeneratoln .

vs, ls automatiskt {60 H2.,.2 MHz) och HP-synk, (uPp tilf ca 30 MHz).

Endast Is vid fördröi n ingssvepgeneratorn '
Erforderlig amplltud: Inre triggning, min 2 mm (HF-synk: 2 cn) '

Yttre triggning: 0'2..'100 v (HF-synk 2 v).

Möjlig genotn att använala en speciell anshltning (extra tlllbehör) '

30 V/cm,

clrka l kHz fyrkantväq.
0,2 nV...100 v t-t i 18 steg.
1 3 *.

utgäende signaler:
Gri-ndpuls: 20 V Posltiv med sanna varaktighet son huvudgenerat orn '

2O V positiv ned samma varaktighet som fördröj n ingsgeneratorn '
svepspänning: 150 v positiv sägtandsspänning f!än huvudgenerat orn '
Fördröjd trigger: cirka 5 v.
vertikalsignal r 1,5 v/cm:s ve rt ika lavLänküi ng

Katodsträlerör: Acce lerat i onsspänn i rl9 10 kv. skärm 1o x 6 cm. upplyst crn-gradefad

skala. rntens itetsmoduleri n9, ans lut n i ng pä baksidan'

Strömförsörj ning:

Dimensioner: 330 x 425 x 610 nm.

Vikt: Cirka 30 kg.


