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A SUPPLIER Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda é uma empresa constituída com o objetivo de atuar no 
setor das Indústrias Eletroeletrônicas, principalmente na fabricação de fontes de alimentação com características especiais, 
para utilização em automação industrial e em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Focando no atendimento das 
necessidades do mercado Nacional, a SUPPLIER possui ampla linha de produtos distribuídos nas categorias: Fontes de 
Alimentação CA Monofásicas e Trifásicas, controladas em tensão ou corrente; Fontes de Corrente Contínua Programáveis; 
Fontes para Aplicações Especiais; Fontes para Testes de Aterramento e Isolação; SoftStarters; Soluções para Microrredes de 
Energia; Inversores de Frequência; Kits Educacionais; Drivers para Acionamentos de Transistores de Potência. 
Missão: “Fornecer produtos e serviços especializados em engenharia eletrônica, desenvolvendo e aplicando tecnologias 
inovadoras com agilidade, flexibilidade e qualidade”. 

 

Fontes CC Reversíveis 
As Fontes CC Reversíveis da SUPPLIER 

oferecem uma alternativa nacional para testes e pré-
certificações em laboratórios e centros de pesquisa e 
desenvolvimento. 

As fontes de corrente contínua SUPPLIER são 
bidirecionais em corrente, possibilitando a aplicação 
de tensão positiva na saída e corrente em ambos os 
sentidos. Esta operação em 2 quadrantes, reversível, 
possibilita a devolução de energia para a rede de 
alimentação. 

 
Imagem Ilustrativa 

 

Uma fonte cc reversível funciona como uma 
carga eletrônica de corrente contínua, possibilitando 
ensaios de retificadores e outras fontes de 
alimentação de corrente contínua sem desperdício de 
energia, uma vez que esta energia é entregue para a 
rede de corrente alternada. 

A reversibilidade permite emular um banco 
de baterias, simulando a carga e a descarga das 
mesmas, sendo esta uma alternativa interessante 
para o desenvolvimento de projetos, uma vez que a 
fonte pode operar por períodos muito mais longos do 
que um banco de baterias. 

As fontes reversíveis possuem sistemas de 
proteção de sobretemperatura, de sobretensão de 
saída e de curto-circuito; garantindo à fonte um 
funcionamento bastante seguro mesmo em condições 
severas, na presença de falhas e problemas aleatórios. 

O modelo apresentado ao lado contém uma 
interface amigável, de uso intuitivo, com teclas para 
ajuste rápido da tensão e da corrente. Através do 
teclado numérico pode-se inserir diretamente o valor 
de tensão e da corrente de saída, realizar a calibração 
da fonte, ajuste de contraste e salvar os valores 
ajustados para o teste. 

 

 

 

 

 

 

  

Possui comunicação serial RS-232 ou Ethernet que 
pode ser utilizada para controlar remotamente a fonte 
e automatizar os ensaios, agilizando-os e garantindo 
excelente repetibilidade. Pode ser fornecido, como 
opcional, um software que auxilia no controle da fonte 
de forma remota. 
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Interface Remota (Opcional): 

As fontes CC reversíveis SUPPLIER contam com 
uma interface de acesso remoto que permite realizar as 
principais funções disponíveis na IHM. Utilizando a 
comunicação RS-232 ou Ethernet, o aplicativo pode operar, 
monitorar e configurar totalmente a fonte CC, permitindo 
automatizar os ensaios em linhas de produção ou em 
desenvolvimento de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Padronize testes; 

• Automatize seus ensaios; 

• Ajuste rampas de subida e descida de 
tensão/corrente; 

• Meça os valores de tensão, corrente e potência; 

• Repetibilidade garantida; 

• Parametrização simplificada; 

Comunicação Ethernet (Opcional): 

Além da comunicação RS-232 a 
SUPPLIER oferece ainda como 
item opcional a comunicação 
Ethernet. 
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Fonte cc reversível com interface de LCD: 

 

Painel Traseiro da fonte com interface de LCD: 

 

Detalhe da I/O: 

 

1 
INTERRUPTOR 

LIGA/DESLIGA 
Energização dos circuitos internos 

do equipamento 

2 FAIL 
Sinaliza a ocorrência de alguma 

falha no equipamento 

3 OUT 
Sinaliza que o fornecimento de 

potência de saída está habilitado 

4 DISPLAY Mostrador alfa-número 

5 MENU Acesso ao menu de configuração 

6 ON/OFF 
Habilita e desabilita o fornecimento 

de potência na saída 

7,8 
SETAS 

DIRECIONAIS 
Navegação e Modificação dos 

Parâmetros 

9 OK Confirmação de Valores 

10 PREV Retroceder e descarte de valores 

11 BACK Retorna um caractere 

12 ±DC Habilitar cursor para inserir dados 

13 
TECLADO 

NUMÉRICO 
Navegação e Inserção de 

Parâmetros 

14 FUSE Fusível de entrada 

15 INPUT 
Terminais de acoplamento dos 

cabos de alimentação da fonte 

16 RS232 Porta de comunicação serial 

17 I/O 

Conector DB25 onde se encontram 
os terminais de acesso às entradas  
analógicas e também aos contatos 

do relê de contato seco 

18 OUTPUT Terminais de conexão da carga 

19 VENTILAÇÃO 
Entrada de ventilação da fonte. Não 

pode ser bloqueada 

Terminal Descrição 

1 
Negativo da Referência 

de Corrente 

14 
Positivo da Referência 

de Corrente 

2 e 15 Terminal Comum 

3 
Negativo da Referência 

de Tensão 

16 
Positivo da Referência 

de Tensão 

Estado de 

Operação 

Terminais 

conectados 

Desligada 12 - 25 

Ligada 13 - 25 

Erro 12 - 25 


