دیتاالگرهای مهندسی
معرفي
ديتاالگر وسيلهاي الکترونيکي است که براي دريافت و ثبت
خروجي انواع سنسورها استفاده ميشود .ديتاالگر ديناميکي
نيکتک پاسخي به تمام نيازهاي شما در زمينة دريافت ،ثبت و
پردازش دادهها با دقت و کيفيت باال ميباشد .اين سيستم
شامل قسمتهاي سختافزاري تحريک سنسور ،کانديشنر و
مبدل آنالوگ به ديجيتال به همراه نرمافزارهاي قدرتمند الزم
جهت تنظيمات سيستم ،ثبت داده و پردازش آن است .ديتاالگر
ديناميکي رسانا به منظور استفاده در محيطهاي صنعتي يا
آزمايشگاههاي تحقيقاتي با شرايط سخت محيطي و نويز باال

تصویر متعلق به نمونه  16کاناله است

طراحي شده است.
اين سيستم با بهرهگيري از فيلترهاي گوناگون ،ولتاژ
تحريک قابل تغيير ،انتخاب محدوده مبدل آنالوگ به ديجيتال

ويژگيها

و بهره قابل انتخاب براي هر کانال امکان اندازهگيري و ثبت

ولتاژ تحريک دقيق ()0/1%

داده هاي انواع سنسورهاي صنعتي و آزمايشگاهي را با کيفيت

رزولوشن و قدرت تفکيک باال

مطلوب دارا است .اين سيستم قادر به تشخيص خودکار اتصال

نرخ نمونهبرداري قابل تنظيم

کوتاه ناشي از عوامل مختلفي نظير نفوذ رطوبت به سنسور و ...

بهره قابل تنظيم براي کانالها ()1 - 10 - 100 - 1000

ميباشد و ميتواند از آسيبهاي احتمالي به سنسور يا دستگاه

نرخ نمونهبرداري باال ،مناسب براي پديدههاي ديناميکي

پيشگيري کند.

نويز پايين (𝒛𝑯√ )𝟐𝟑 𝒏𝑽/و حذف نويز وجه مشترک باال

کميتهاي قابل اندازهگيري:

داراي سيستم حفاظتي در برابر اتصال کوتاه

با اتصال سنسورها و يا پلها و بريج باکسهاي مناسب به

ذخيره دادهها با فرمتهاي مختلف بدون محدوديت حجم

ديتاالگر ديناميکي رسانا تمامي کميتهاي مورد نياز شما از
قبيل کرنش  ،فشار خاک ،فشار آب ،شتاب ،جابجايي و  ...قابل
اندازهگيري و ثبت ميباشند.
نرمافزارهاي قابل استفاده:
اين سيستم عالوه بر قابليت اتصال مستقيم به نرمافزارهاي

راهنماي انتخاب مدل
مدل

تعداد کانال

نرخ نمونهبرداري

اتصال

رزولوشن

ECL-8Ufi

محبوب تجاري چون ® MATLAB® ،LabVIEWو  ...به منظور

8

1-6000

 16بيت

USB

ECL-16Usi

16

1-15000

 16بيت

USB

ثبت داده ،داراي نرمافزار اختصاصي  LabVISIONميباشد که
ضمن کاربري آسان ،امکانات متعددي را در اختيار کاربر قرار
ميدهد .اين نرمافزار امکان تنظيمات سختافزاري سيستم
نظير نرخ نمونهبرداري ،بهره هر کانال و  ...را مهيا ميسازد.
همچنين با استفاده از اين نرمافزار امکان مشاهده دادهها

ECL-32Usi

32

1- 7000

 16بيت

USB

ECL-64Usi

64

1-3000

 16بيت

USB

نرخ نمونهبرداري برحسب تعداد نمونه بر کانال بر ثانيه ارائه شده است.

ابعاد سيستم

بصورت آنالين و ثبت دادهها و تبديل آن به فرمتهاي متنوعي

مدل

عرض

عمق

ارتفاع

کانکتور

از قبيل .txt .tdms .xls ،و  ...وجود دارد .اين نرمافزار قابليت

ECL-8x

35

30

10

 7پين

ECL-16x

44

40

13

 7پين

ECL-32x

44

40

 27يا 18

 7پين

ECL-64x

44

40

 54يا 36

 7پين

تعريف انواع واحدهاي اندازهگيري را براي هر کانال ورودي با
ضرايب کاليبراسيون مربوط به سنسورها دارا ميباشد.
دادههاي ثبت شده ميتوانند توسط نرمافزار مربوطه يا بسياري
از نرمافزارهاي تجاري ديگر جهت پردازش بارگذاري شوند.

تمامي ابعاد بر حسب سانتيمتر ميباشد.
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