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Gerador de Senos   1001038 
 
 

Instrução de Operação 
06/15 SP/ALF 

 

 

 
1 Entrada de tensão de 

alimentação  

2 Regulador de amplitude  

3 Regulador de freqüência 

4 Chave seletora microfone / 
amplificador (S3) 

5 Entrada do amplificador 

6 Saída pré-amplificador 

7 Regulador de amplificação 

8 Chave seletora gerador / 
pré-amplificador (S2) 

9 Saída amplificador de 
potência 

10 Ajuste da faixa de 
freqüência (S1) 

 

 

 

1. Notas de Segurança 

O Gerador de senos corresponde às prescrições 
de segurança para aparelhos elétricos de 
medição, controle, regulagem e laboratório 
conforme DIN EN 61010 Parte 1, e é concebido 
de acordo com a classe de proteção I. È previsto 
para a utilização em ambientes secos, que sejam 
adequados para meios de operação elétricos. 

Usando o aparelho de acordo com as 
prescrições é garantida a operação segura do 
aparelho. A segurança, porém, não é garantida 
se o aparelho for operado de modo indevido ou 
tratado com desleixo.  

Diante da hipótese de que o aparelho já não 
apresenta mais condições de operação seguras 
(por exemplo, apresentando danos visíveis), 
deve ser interrompido imediatamente o seu uso.  

Nas escolas e instalações de ensino a utilização 
do aparelho deve ser supervisionada 
responsavelmente por pessoal treinado. 

 Antes de colocar em operação o gerador de 
senos, examiná-lo quanto a existência de 
danos e, no caso de irregularidades 
funcionais ou danificações visíveis, impedir o 
seu uso imediatamente e assegurar a sua 
não utilização despropositada.  

 Usar o aparelho somente em ambientes 
secos. 

 Não ligar tensões externas nas saídas. 

 Somente permitir a abertura do aparelho por 
técnico qualificado.  
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2. Descrição 

O Gerador de senos serve para a geração de 
tensões senoidais numa faixa de freqüência de 1 
Hz até 100 kHz. Através de uma chave seletora 
é possível a utilização do aparelho como gerador 
de potência, gerador de senos ou ampliador de 
potência com estágio preliminar. 

A freqüência é ajustável através de 5 décadas 
com uma relação de 1:10. O ampliador de 
potência dispõe de um estágio final robusto com 
uma alta reserva de potência. O estágio final é 
termicamente protegido, tem segurança contra 
curto-circuito e trabalha com limitação de 
corrente. 

O conector “E” fica na posição de chave  (S3) 
através de um resistência de 10 kOhm em +8V. 
Essa tensão preliminar é prevista para a ligação 
direta de microfones dielétricos ou microfones de 
carbono. 

 
Elementos de Comando: 

Chave  Função 

S1  Comutador das décadas de 
freqüência multiplicadoras 
para a escala “freqüência” 

S2  Tensão de seno na saída do 
amplificador de potência, 
amplitude com “amplitude 

” ajustável. 

  Estágio de potência 
conectado na saída do pré-
amplificador. 

S3  Entrada através do pré-

amplificador de 100 F  

  Pré-tensão (8 V, 10 k), 

entrada através de 1 F no 
pré-amplificador  

 

 

3. Dados Técnicos 

Gerador de Senos com Saída de Potência: 

Faixa de freqüência:  1 Hz - 100 kHz em 5 
estágios decádicos, 
escala com divisões 
lineares  

Desvio de freqüência:   < 5% 

Tensão de saída:  0 - 6 V, ajustável 

Corrente max. de saìda: 10 A, com segurança 
anti curto 

Potência max. de saída: 16 W duradoura, 
30 W curta duração  

Resistência de entrada:  100 k 

 

Pré-amplificador: 

Fator de amplificação:  1- 250, sempre ajustável 

Entrada:  acoplado à corrente 
alternada, tensão de 
microfone conectável 

Tensão max. de saída: 10 VPP 

Corrente max. de saida: 15 mA, com segurança 
anti-curto 

Impedância de saída:  1 k 

Amplificador de saída: 

Amplificador de tensão: 0… 8,5 

Tensão de operação:  12 V AC 

Dimensões:   aprox. 160×160×50 mm3 

Massa:  aprox. 1,1 kg 

 

 

4. Operação 

Para alimentação de tensão é recomendável: 

Transformador 12 V @115 V 1000865 
ou 
Transformador 12 V @230V 1000866 

 
O estágio final amplamente insensível garante 
um funcionamento seguro na área de 
experiências físicas. Apesar disso, durante o 
funcionamento com cargas indutivas (bobinas, 
transformadores, motores etc.) deve se prestar 
atenção às seguintes medidas de segurança: 

A conexão e desconexão de cargas indutivas 
somente podem ocorrer sem sinal (amplitude ou 
ampliação “V” no batente esquerdo). 

Os alto-falantes podem ser danificados ao serem 
ligados sob tensão de sinal. Por isso, antes de 
conectar fontes de sinal, o nível deve ser 
colocado em zero (ampliação “V” no batente 
esquerdo). 

Ao operar potências mais altas a parte superior 
do alojamento do aparelho vai aquecer. Mesmo 
que não se espere uma destruição térmica do 
estágio final, nesses casos deve ser observado 
um período de esfriamento mais longo. 

Para evitar um superaquecimento durante o 
funcionamento contínuo, é recomendável manter 
a resistência de carga acima de 3 Ohm. 

 Conectar o transformador na entrada de 
tensão de alimentação. 

 
4.1 Tipo de operação ampliador de potência 

com estágio preliminar 

 Posicionar a chave S3 (4) opcionalmente em 
microfone (direita) ou amplificador 
(esquerda), chave S2 (8) no amplificador 
(esquerda). 
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 Posicionar o Regulador de amplificação (7) 
no batente esquerdo (zero). 

 Ligar par de conectores (9) com carga (por 
ex. alto-falante de “câmara de compressão” 
1000811) 

 Com o regulador de amplificação (7) 
aumentar a amplitude (atenção para a 
potência permissível do aparelho conectado). 

 
4.2 Modo de Operação Gerador de Senos e 

Potência  

 Posicionar chave S2 (8) em gerador (direita). 

 Posicionar regulador de amplitude (2) no 
batente esquerdo. 

 Conectar par de conectores (9) com carga 
(por ex alto-falante de “câmara de 
compressão” 1000811, gerador de vibrações 
1000701, motor de corrente contínua 
1001041 etc.). 

 Com regulador de amplitude (2) aumentar a 
amplitude (atenção para a potência 
permissível do aparelho conectado). 

 

 

5. Armazenagem, limpeza, descarte 

 Armazenar o aparelho em local limpo, seco e 
livre de pó. 

 Antes da limpeza separar o aparelho da fonte 
de alimentação. 

 Não utilize produtos de limpeza agressivos 
ou solventes para limpar o aparelho. 

 Para a limpeza utilizar um pano suave e 
úmido. 

 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. 
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