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Conjunto básico RSE/RMN 

1000637 (115 V, 50/60 Hz) 
1000638 (230 V, 50/60 Hz) 
 

 

Instruções de operação 
10/15 ALF 

 

 

 
 
 

 

1 Unidade base 

1a Recepção de amostras 

1b Recepção da cabeça de 

medição 

2 Console de comando 

3 Par de bobinas magnéticas  

4 Fonte de alimentação 

 

 

 

 

1. Descrição  

O conjunto de aparelhos básicos ESR/NMR 
serve junto com o conjunto ESR complementar 
(1000640) para a análise da ressonância spin 
de elétrons (ESR) em DPPH (Difenil-Picril-
Hidrazil) assim como em ligação com o conjunto 
de complemento NMR (1000642) da 
ressonância magnética nuclear (NMR) em 
glicerina, poliestireno e teflon.  
A observação das ressonâncias ocorre através 
de transmissões induzidas de alta freqüência 
por mudança do campo magnético externo. As 
curvas de absorção de ressonância podem ser 
representadas com um osciloscópio de dois 
canais simples ou com o 3B NETlog™. 

O conjunto de aparelhos básicos ESR/NMR 
com o número de artigo 1000637  está 
guarnecido para uma tensão de rede de 115 V 
(±10 %), 1000638 para 230 V (±10 %). 

 

2. Fornecimento 

1 Unidade base  

1 Par de bobinas magnéticas 

1 Console de comando 

1 Fonte de alimentação 12 V AC (230 V, 50/60 Hz) 
ou 
1 Fonte de alimentação 12 V AC (115 V, 50/60 Hz) 

A unidade base serve para a recepção mecânica 
das amostras, do ESR ou da cabeça de medição 
NMR (de 1000640, relativamente 1000642), do 
par de bobinas magnéticas e do imã 
permanente(de 1000642).  

A console de comando fornece as tensões de 
comando e de fornecimento para a cabeça 
inserida e o par de bobinas, prepara o sinal de 
medição para a representação com um 
osciloscópio e indica a freqüência do sinal HF. 

O par de bobinas magnéticas serve para a 
produção de um campo magnético variável no 
lugar da amostra. 
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3. Campo de serviço da console de comando  

 

 
1 Tomada de conexão para a cabeça de medição  

2 Ajustador de sensibilidade  

3 Indicador de sensibilidade  

4 Ajustador de freqüência  

5 Indicação de freqüência 

6 Sinal de saída  

7 Saída do campo magnético 

8 Tomada de conexão da fonte de alimentação  

9 Conexão das bobinas  

 

 

4. Dados técnicos 

Unidade base  

Dimensões: aprox. 165x105x135 mm3 

Massa: aprox. 1,25 kg 
 

Bobinas magnéticas 

Espiras: 500 cada 

Densidade de fluxo  
magnético: 0 − 3,37 mT 

Conexão: Conector oco 

Dimensões: aprox. 20x74 mm Ø cada 

Massa: aprox. 0,2 kg cada 
 

Console de comando 

Entrada de amostras: Tomada Lemo de quatro 
pólos 

Conexão do para de  
bobinas: Fonte de corrente dente 

de serra 0 − 250 mA, 
50 ms, par de tomadas 
ocas 

Saída do campo  
magnético: proporcional à corrente 

das bobinas, 0 até 1 V, 
Tomada BNC 

Saída do sinal: Sinal de ressonância,  
 0 até 1 V, Tomada BNC 

Faixa de freqüência: aprox. 45 até 75 MHz (ESR) 
 aprox. 10 até 15 MHz (NMR) 

Dimensões: aprox. 170x105x45 mm3 

Massa: aprox. 0,5 kg 

 

 

5. Aparelhos necessários adicionalmente  

1 Conjunto de complemento ESR 1000640 

ou 

1 Conjunto de complemento NMR 1000642 

 
1 Osciloscópio analógico, 2x30 MHz 1002727 
2 Cabo HF 1002746 

ou 

1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540 
ou 
1 3B NETlog™ (115, 50/60 Hz) 1000539 
1 3B NETlab™ 1000544 
2 Cabos HF BNC/Conector de 4mm 1002748 

 

 

6. Operação 

 Para a montagem e execução das 
experiências ver as instruções de operação 
para o conjunto complementar ESR 
(1000640) e o conjunto complementar NMR 
(1000642). 

 

7. Cuidados e manutenção 

 Antes da limpeza separar o aparelho da 
fonte de alimentação. 

 Para a limpeza utilizar um pano suave e 
úmido. 

 

 

8. Eliminação 

 A embalagem deve ser eliminada nas 
dependências locais de reciclagem. 

 Em caso que o próprio aparelho deva ser 
descartado, então este não pertence ao lixo 
doméstico normal. É necessário cumprir 
com a regulamentação local para a 
eliminação de descarte eletrônico. 

 

 
 


