
Completo gerador de
correntes excitomotoras

Stimulus Physio

Indicado também para analgesia, regeneração e tonificação 
muscular

Grande aliado no tratamento de lesões (cicatrização) e pós-
operatório

Indispensável para os principais tratamentos nas áreas
de medicina esportiva e reabilitação

Registro ANVISA 80212480014

Design moderno

Alta tecnologia digital 

Visor de cristal líquido

Timer ajustável

Display LCD e
teclas soft touch 

Corrente interferêncial 
de 2000 e 4000 Hz

4 canais de saída com
 controles independentes

Protocolos de tratamento pré-programados

Várias correntes terapêuticas

em um mesmo equipamento
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Garantia estendida HTM



indicação

acessórios

instalação

protocolos

Conheça o Stimulus Physio

S
ti

m
u

lu
s 

P
h

ys
io

DA03.18 REV.03 

Código: 001577
A seguir conheça os acessórios inclusos
e as possibilidades de acessórios opcionais.

Par  mais informações s b e os equipa entos a HT ,a   o r m d M
 acess no so canal no Youtu e “HTM e Vo ê  e s b  c ”:

ht ps://www. utu e.c m/use / ME ETt yo b o r HT L R



Visão geral

Parte frontal

Parte traseira e lateral

LED ON
Indica quando o aparelho
está ligado.

Tecla start/stop
Responsável pela inicialização e 
interrupção da aplicação

Display de cristal líquido
Responsável pelas indicações dos parâmetros a serem
definidos para a aplicação.

Tecla select
Responsável pela seleção
dos parâmetros a serem usados.

Teclas Up e Down
Responsável pelo acréscimo ou decréscimo
do parâmetro selecionado.

Teclas Up e Down
da intensidade dos canais
Responsável pelo aumento ou
diminuição da intensidade dos canais.

Chave liga/desliga

Chave seletora de tensão
Chave utilizada para selecionar
a tensão da rede.

Fusível da fase 1
Fusível de proteção da fase 1

Fusível da fase 2
Fusível de proteção da fase 2

Conexão do cabo de força

Output 1-2, 3-4
Saída dos canais 1, 2, 3 e 4

Luz indicadora de corrente
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Acessórios

Acessórios inclusos

003147

Cabo para 
corrente
bifásica

azul e verde

Cabo para
corrente
bifásica

cinza e laranja

Cabo para
corrente

polarizada
azul e verde

Cabo para
corrente

polarizada
cinza e laranja

01 unid.

003148

003155

003156

003131

003132

003129

Eletrodos
alumínio

com esponja
vegetal 13 x 10 cm 

Eletrodos
alumínio

com esponja
vegetal 7,5 x 6,5 cm 

Eletrodos
de silicone

5x5 

DVD
com manual
de instruções

01 unid.

01 unid.

01 unid.

04 unid.

04 unid.

08 unid.

01 unid.

003122

003124

003135

003126

004505

Cinta
elástica

pequena

Cinta
elástica
grande

Caneta
para

estimulação 

Ponteira
tipo

martelinho 

02 unid.

02 unid.

02 unid.

02 unid.
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Código Quantidade DescriçãoNome

Cabo para corrente bifásica, utilizado para conectar os
eletrodos de silicone. Utilizado nas aplicações das
correntes excitomotoras.

Cabo para corrente bifásica, utilizado para conectar os
eletrodos de silicone. Utilizado nas aplicações das
correntes excitomotoras.

Cabo para corrente polarizada, utilizado para conectar os
eletrodos com esponja vegetal.
Utilizado nas aplicações das correntes polarizadas.

Cabo para corrente polarizada, utilizado para conectar os
eletrodos com esponja vegetal.
Utilizado nas aplicações das correntes polarizadas.

Utilizado como eletrodo dispersivo e também para realizar
procedimentos de iontoforese com aplicação fixa.

Utilizado como eletrodo dispersivo, e para realizar
procedimentos de iontoforese com aplicação fixa.

Eletrodos utilizados para procedimentos realizados com 
correntes excitomotoras. Indicado para tratamento
corporal. 

Utilizadas para fixar os eletrodos no corpo da paciente. 

Utilizadas para fixar os eletrodos no corpo da paciente. 

Acessório para conexão das ponteiras, utilizado para
estimulação facial.

Acessório deve ser conectado na caneta de estimulação.
Indicada para procedimentos faciais com microcorrentes. 

Manual de instruções dos aparelhos.

01 unid.004887
Cabo de força 

3x1mm2 
Cabo de força para conexão à rede elétrica.

Confira na tabela abaixo quais acessórios acompanham o equipamento 
e quais são opcionais:



Acessórios opcionais

001390

Kit facial
com 3 ponteiras
(rolinho, lifting e

desincruste) 

Ponteira
tipo

bastão

Ponteira
para

microgalvano-
puntura

01 unid.

003125

003139

02 unid.

01 unid.
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Código Quantidade DescriçãoNome

Kit com 3 ponteiras que devem ser conectadas na caneta
de estimulação. Indicadas para os tratamentos faciais de
ionização, lifting e desincruste.

Acessório deve ser conectado na caneta de estimulação.
Indicada para procedimentos corporais com 
microcorrentes. 

Acessório deve ser fixado na caneta de estimulação,
utilizada para procedimentos de microgalvanopuntura.
Indicada para estrias e rugas.



Indicações e
técnicas de aplicação

Indicações Principais características

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 

Técnicas de aplicação da corrente russa, heteródina e FES

Técnica ponto motor  

Técnica bipolar 

Técnica de aplicação da corrente TENS 

Existem duas formas para realizar a eletroestimulação: a técnica bipolar e a técnica ponto motor, também conhecida como mioenergética. O local do 
ponto motor são as áreas de maior excitabilidade na pele e que, consequentemente, necessitam de menor quantidade de corrente para que haja excitação 
neuromuscular.

1) Conecte os cabos de aplicação nas saídas do equipamento. 

2) Conecte os cabos de aplicação aos eletrodos de silicone.

3) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Posicione um dos eletrodos numa região próxima da localização do ponto motor.

5) Posicione o outro eletrodo no ponto motor do músculo a ser estimulado. A localização correta do ponto motor acontece quando o paciente referir 
menor sensibilidade e a contração ser bem visível.

6) Posicione os eletrodos na região desejada, fixando com o auxílio da cinta elástica.

7) Aumente a intensidade da corente de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada.

A técnica bipolar consiste na colocação dos eletrodos nos dois extremos de um músculo: um na origem e outro no ventre muscular. 

1) Conecte os cabos de aplicação nas saídas do equipamento.

2) Conecte os cabos aos eletrodos de silicone. 

3) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com o auxílio da cinta elástica.

5) Aumente a intensidade da corrente de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada.

1) Se a região a ser tratada possuir elevada densidade de pelos, esses podem dificultar o contato dos eletrodos a pele do paciente. Recomenda-se nesses 
casos uma tricotomia superficial.

2) Conecte o cabo de aplicação nas saídas para corrente do equipamento.

3) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Coloque os eletrodos na região desejada de acordo com a região afetada pela dor.  

5) Fixe os eletrodos sobre a pele com auxílio da cinta elástica.

6) Determine os parâmetros da corrente de acordo com a finalidade terapêutica.

7) Informe ao paciente que a aplicação irá começar e que as sensações por ele sentidas devem ser relatadas com fidelidade à você.

8) Aumente a intensidade da corrente lentamente, questionando o paciente sobre a sensação por ele sentida.

.

- Síndrome do túnel do carpo - Artrose

- Lombalgia - Artrite

- Cervicalgia - Mialgias

- Trigger point - Bursites

- Processos inflamatórios - Acne

- Edema agudo e crônico - Pré e pós-operatório

- Contusões - Estrias

- Flacidez muscular - Edema

- Epicondilite - Rugas e linhas de expressão

- Contraturas musculares - Facilitação neuromuscular

- Fibromialgia - Ionização corporal e facial

- Espasmos musculares

- Dores

- Entorses

- Cicatrização

- Luxações

- Cervicobraquialgias

- Ciatalgias

- Controle de espasticidade

- Miosites

Quatro canais de saída

Versatilidade: possibilita a aplicabilidade de várias correntes 
elétricas em um mesmo equipamento

Fácil de manusear

Possibilita tratamentos nas áreas de medicina esportiva, 
reabilitação e estética

Visor de cristal líquido

Timer ajustável de 1 a 60 minutos 

Alta tecnologia digital: obtém elevado rendimento

O equipamento permite tratamentos não invasivos, sem 
efeitos sistêmicos, que não causam dependência e não 
promovem efeitos colaterais indesejáveis

O Stimulus Physio é uma completa estação de tratamento, com design exclusivo possui quatro canais de saída com controles independentes. Oferece 
ainda protocolos de tratamento pré-definidos para otimizar os tratamentos. Indicado para os principais tratamentos na área terapêutica.
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Técnicas de aplicação da iontoforese (corrente galvânica)
Aplicação fixa

Aplicação móvel

Técnica de aplicação do desincruste (corrente galvânica)

Técnica de aplicação do eletrolifting (corrente galvânica) 

Técnica de aplicação da microgalvanopuntura (corrente microgalvânica) 

Na aplicação fixa são utilizados eletrodos de alumínio, tipo placa, protegidos por esponja umedecida.
1) Conecte o cabo de aplicação na saída para corrente galvânica no equipamento.

2) Umedeça com água os eletrodos de alumínio com esponja vegetal. 

3) Conecte a garra de jacaré nos eletrodos de alumínio.

4) O eletrodo ativo deve ser colocado sobre o local de aplicação desejado, o produto ionizável deve ser embebido em algodão e colocado sob o eletrodo 
ativo.

5) O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo.

6) Prenda os eletrodos com a cinta elástica.

7) Os eletrodos devem estar equidistantes entre si, isto é, a distância entre eles deve ser maior que a maior dimensão do eletrodo, evitando irritação e/ou 
queimadura química.

8) Aumente a intensidade da corrente de acordo com a área do eletrodo a ser utilizado, observando a tolerância do paciente. A intensidade nunca deverá 
ultrapassar o limiar doloroso do paciente.

Na aplicação móvel, o eletrodo ativo é o rolinho facial e o eletrodo passivo é o eletrodo de alumínio com esponja 
vegetal fixado próximo à região tratada. O cosmético é gotejado sobre a pele e o rolinho é deslizado sobre ele 
para viabilizar sua penetração.
1) Conecte o cabo para aplicação na saída para corrente  no equipamento. 

2) Conecte uma garra de jacaré na caneta de estimulação e a outra no eletrodo de alumínio.

3) Conecte a ponteira rolinho na caneta de estimulação

4) O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo.

5) Prenda o eletrodo com a cinta elástica.

6) Aumente a intensidade da corrente de acordo com a área do eletrodo a ser utilizado, observando a tolerância do paciente. A intensidade nunca deverá 
ultrapassar o limiar doloroso do paciente.

1) Conecte o cabo para aplicação na saída para corrente no equipamento.

2) Conecte a ponteira de desincruste na caneta de estimulação, envolvendo o gancho da ponteira em algodão umedecido numa solução desincrustante. 

3) Coloque o eletrodo passivo em uma região próxima ao local de tratamento. O eletrodo passivo é o eletrodo de alumínio, tipo placa, protegido pela 
esponja umedecida. 

4) Utilize o eletrodo ativo (caneta de estimulação) com a polaridade positiva para produzir o processo denominado de “saponificação”.

5) Aumente a intensidade da corrente, observando a tolerância da pele do paciente. 

6) Movimente a ponteira para desincruste lentamente sobre a região da pele a ser tratada, exercendo uma pressão uniforme e firme.

7) Em seguida, a polaridade deve ser invertida para negativa. Dessa forma, a corrente elétrica atrairá a solução desincrustante que foi agregada ao sebo da 
pele.

1) Conecte o cabo para aplicação na saída para corrente no equipamento.

2) Conecte uma garra de jacaré na caneta de estimulação e a outra no eletrodo de alumínio.

3) Conecte a ponteira para eletrolifting na caneta de estimulação.

4) Posicione o eletrodo passivo, previamente umedecido em uma região do corpo próxima à área de aplicação do eletrodo ativo (caneta de estimulação)

5) Aumente a intensidade da corrente.

6) Friccione a ponteira ao longo de toda estria ou ruga até obter um quadro de hiperemia e edema. 

7)O tempo de tratamento depende da quantidade e do tamanho das estrias ou rugas. 

1) A região que será submetida a aplicação deve ser esterilizada previamente.

2) Conecte o cabo de aplicação na saída do equipamento.

3) Conecte uma garra de jacaré na caneta de estimulação e a outra no eletrodo de alumínio.

4) Conecte a ponteira para microgalvanopuntura na caneta de estimulação.

5) Fixe o eletrodo passivo, previamente umedecido em uma região do corpo próxima à área de aplicação do eletrodo ativo (caneta de estimulação).

6) Aumente a intensidade da corrente entre 70 e 100 µA.

7) Insira a agulha na subepiderme (superficialmente) ao longo de toda estria ou ruga. A inserção deve ser feita paralelamente a pele até obter um quadro de 
hiperemia e edema. 

8) O tempo de tratamento depende da quantidade e do tamanho das estrias ou rugas. O tratamento é realizado sobre toda a superfície da estria ou ruga.  

.
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Técnica de aplicação da microcorrentes 
Aplicação fixa 

Aplicação móvel

Técnica de aplicação da corrente interferencial
Modo tetrapolar

  

Modo bipolar

  

Na aplicação fixa são utilizados eletrodos de silicone. 
1) Conecte os cabos de aplicação na saída do equipamento.

2) Conecte a garra de jacaré no eletrodo de silicone.

3) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. 

4) Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com o auxílio da cinta elástica.

5) Determine a polaridade.

6) Determine a frequência.

7) Determine o tempo de tratamento.

8) Aumente a intensidade conforme desejado.

Na aplicação móvel utiliza-se a caneta de estimulação e as ponteiras tipo bastão ou tipo martelinho.
1) Conecte o cabo de aplicação na saída do equipamento.

2) Conecte a garra de jacaré na caneta de estimulação com a ponteira martelinho (facial) ou a ponteira bastão (corporal), distribua o gel condutor por toda 
a região de tratamento. 

3) Determine a polaridade.

4) Determine a frequência.

5) Determine o tempo de tratamento.

6) Aumente a intensidade conforme desejado.

7) Realize movimentos ascendentes, acompanhando o sentido das fibras musculares. Os eletrodos também podem ser movimentados, realizando 
“encurtamento” ou “aproximação” das extremidades dos músculos, movimentos em forma de pinçamento e movimentos em semicírculos. 

1) Higienize o local em que serão adaptados os eletrodos.

2) Demarque o ponto de referência da lesão e os pontos que serão dispostos os eletrodos.

3) Conecte os cabos de aplicação nas saídas do equipamento.

4) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

5) Conecte os cabos de aplicação nos eletrodos de silicone.

6) Coloque os eletrodos na região desejada de maneira que o ponto de referência da lesão fique exatamente entre dois eletrodos de canais distintos, em 
torno de 45°.

7) Prenda os eletrodos com o auxílio da cinta elástica.

8) Aumente a intensidade da corrente lentamente até que o paciente refira certo desconforto quando a corrente incidir sobre a região lesada.

9) Caso ocorra acomodação, a intensidade da corrente pode ser aumentada até que o paciente volte a sentir novamente as sensações iniciais. 

1) Higienize o local em que serão adaptados os eletrodos.

2) Demarque o ponto de referência da lesão e os pontos que serão dispostos os eletrodos.

3) Conecte os cabos de aplicação nas saídas do equipamento.

4) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

5) Conecte os cabos de aplicação nos eletrodos de silicone.

6) Coloque os eletrodos na região desejada de maneira que o ponto de referência da lesão fique exatamente entre dois eletrodos do mesmo canal.

7) Prenda os eletrodos com o auxílio da cinta elástica.

8) Aumente a intensidade da corrente lentamente até que o paciente refira certo desconforto quando a corrente incidir sobre a região lesada.

9) Caso ocorra acomodação, a intensidade da corrente pode ser aumentada até que o paciente volte a sentir novamente as sensações iniciais. 

.
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Protocolo combate a celulite e manutenção da hipertrofia muscular 

Protocolo pós-operatório abdominoplastia

1) Higienizar e esfoliar com sabonete mousse esfoliante a área de tratamento e remover com toalha umedecida.

2) Selecionar no Stimulus Physio o protocolo de hipertrofia muscular.

3) Colocar uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Conectar o cabo para corrente bifásica nas saídas do equipamento. 

5) Conectar os cabos aos eletrodos de silicone.

6) Colocar os eletrodos na região do glúteo, fixando com o auxílio da cinta elástica.

7) Selecionar o tempo de aplicação em torno de 20 a 30 minutos.

8) Aumentar a intensidade da corrente de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada.

9) Ao final do tratamento desejado, a aplicação termina automaticamente. 

10) Realizar drenagem linfática manual com auxílio de creme de massagem.

11) Finalizar com gel crioterápico.

1) Higienizar a área de tratamento.

2) Selecionar no Stimulus Physio o protocolo pós-operatório.

3) Colocar uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Conectar os cabos de aplicação  nas saídas do equipamento. 

5) Conectar os cabos aos eletrodos de silicone.

6) Colocar os eletrodos ao redor da incisão, fixando cuidadosamente com o auxílio da cinta elástica.

7) Selecionar o tempo de aplicação em torno de 20 a 30 minutos.

8) Aumentar a intensidade da corrente em torno de 150µA

9) Ao final do tratamento desejado a aplicação termina automaticamente. 

SUGESTÕES DE TRATAMENTOS
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Instalação do produto

2) Conecte o cabo de força no 
equipamento.

3) Conecte o equipamento à 
tomada.

4) Ligue o equipamento.

5) Conecte os cabos de aplicação na 
saída do equipamento

1) Antes de ligar o equipamento  
verifique a posição da chave 
seletora de tensão
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Dúvidas mais comuns

CUIDADOS TÉCNICOS CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

CUIDADOS NO TRANSPORTE

CUIDADOS COM A LIMPEZA:

Antes de ligar o equipamento, certifique-se que está ligando-o conforme Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos a 
as especificações técnicas localizadas na etiqueta do equipamento. condensação.

Não abra o equipamento em hipótese alguma, pois, além de perder a Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura superior a 
garantia, você estará pondo em risco a sua saúde. Qualquer defeito, 60ºC ou inferior a -20ºC.
contate a HTM Eletrônica que informará a Assistência Técnica Autorizada Não exponha o equipamento direto aos raios de sol, chuva ou umidade 
HTM Eletrônica mais próxima de você. excessiva.
Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado na 
etiqueta do equipamento.

Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de força.
Se houver necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo 

Não utilize o equipamento empilhado ou adjacente a outro equipamento. processo de embalagem utilizado pela HTM Eletrônica. 
Para aumentar a vida útil dos cabos, não desconecte-os do equipamento Procedendo desta forma, você estará garantindo a integridade do 
ou dos eletrodos puxando pelos fios. equipamento. Para isso, aconselha-se que a embalagem do equipamento 

seja guardada.

Após a utilização dos eletrodos de silicone, lave-os com água corrente e 
sabão neutro.

Após a utilização dos eletrodos com esponja vegetal, lave-os com água 
corrente e sabão neutro.

Para limpar o equipamento e seus acessórios, utilize um pano seco. Agindo 
assim você estará conservando seu equipamento.

1. Quais correntes o equipamento possui?

2. Quantos canais de saída o equipamento possui?

3.Quais eletrodos são utilizados para a corrente galvânica?

4. O Stimulus Physio possui protocolos prontos?

5. O Stimulus Physio também pode ser utilizado para tratamentos estéticos?

Possui corrente Russa, Interferencial, Heteródina, Microcorrente, Galvânica, Microgalvânica, TENS, FES.

Possui 04 canais de saída com controles independentes em amplitude.

São utilizados os eletrodos de alumínio dentro da esponja vegetal, jamais utilize os eletrodos de borracha condutora na aplicação da corrente galvânica.

Sim, possui 20 protocolos pré definidos

Sim o Stimulus Physio possui diversas correntes que podem ser utilizadas em diversos tratamentos estéticos.

Cuidados com o aparelho
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Equipamento: Stimulus Physio
Origem:HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos LTDA

Tensão AC de alimentação: 120V~ ou 220V~  ±10%
Frequência da tensão de alimentação: 60Hz ±10%
Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T: 1A / 250V
Máxima potência AC consumidor: 50VA
Temporizador: 1min a 60min ± 10%
Peso do equipamento sem acessórios: 0,765Kg
Dimensões (LxAxP): 250x140x190mm
Temperatura de armazenamento: -20ºC a 60ºC
Faixa de umidade relativa do ar recomendada 
para armazenamento e transporte: 10% a 60%
Embalagem para transporte: Utilizar a original

Modo I4000 / I2000: Corrente Alternada (bifásica)
Tipo de corrente: Bifásica Simétrica / Balanceada
Número de canais de saída: 4 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 120mA ± 20% 
Impedância de carga: 1000 ohms
Frequência de portadora: 2.000Hz e 4.000Hz ± 10%
Frequência de repetição dos pulsos (RATE): 1Hz a 200Hz ± 10%

Modo RUS2500 / HET4000: Corrente Alternada (bifásica)
Tipo de corrente: Bifásica Simétrica / Balanceada
Número de canais de saída: 4 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 120mA ± 20% 
Impedância de carga: 1000 ohms
Frequência de portadora: 2.500Hz e 4.000Hz ± 10%
Frequência de repetição dos pulsos (RATE): 1Hz a 200Hz ± 10%
Tempo de RISE: 1seg a 10seg ± 10%
Tempo de ON: 1seg a 60seg ± 10%
Tempo de DECAY: 1seg a 10seg ± 10%
Tempo de OFF: 1seg a 60seg ± 10%

Modo TENS / FES: Corrente alternada (bifásica)
Tipo de corrente: Bifásica assimétrica / Balanceada
Número de canais de saída: 4 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 80mA ± 20% 
Impedância de carga: 1000 ohms
Frequência de repetição dos pulsos (RATE): 1Hz a 200Hz ± 10%
Largura do pulso (WIDTH): 50µseg a 800µseg ± 10%
Tempo de RISE: 1seg a 10seg ± 10%
Tempo de ON: 1seg a 60seg ± 10%
Tempo de DECAY: 1seg a 10seg ± 10%
Tempo de OFF: 1seg a 60seg ± 10%
BURST: 1Hz a 15Hz ± 10%

Modo MENS: Microcorrente contínua e pulsada
Tipo de corrente: Contínua e Pulsada
Número de canais de saída: 4 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 0,95mA ± 20%
Impedância de carga: 1000 ohms
Frequência de repetição dos pulsos (RATE): 0,1Hz a 1KHz ± 10%
Inversão de polaridade: a cada 2,5seg  ± 10%

Modo MIC GALV: Microcorrente contínua
Tipo de corrente: Contínua constante
Número de canais de saída: 4 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 0,95m A ± 20%
Impedância de carga: 1000 ohms

Modo GALV: Corrente contínua
Tipo de corrente: Contínua constante
Número de canais de saída: 4 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 30mA ± 20%
Impedância de carga: 1000 ohms

Características técnicas


