
COMPETENSE IN
MEASUREMENT

ПРИЛОЖЕНИЕ:

➔ Измерват се два аналогови канала 
тегло и сила, тегло и налягане, 
температури и др

➔ Осигурява пренос на данните от 
архива с USB Flash памет. 

.
➔ Изведени са изход таймер за 

отложено стартиране на 
процеса и вход за активиране.

➔ Посредством настройка на 
система от параметри са 
възможни различни конфигурации, 
което наред с множеството 
вградени функции 
характеризират уреда като 
архиватор с универсално 
приложение при снемането на 
експериментални данни в 
различни приложения.

 DL-F2 USB FLASH АРХИВАТОР 

DL-F2 е предназначен за  измерване и архивиране на две аналогови величини

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

4 Murgash Str.,4002 Plovdiv, Bulgaria
www.microsyst.net, е-mail :info@microsyst.net

Tel:+359 32 642 519, fax: :+359 32 640 446
mobile phone  : +359 887 789 563

Такт на измерване Два режима:                1ms  ÷ 10s   през 1ms;  и  250μs ÷ 2,5s   през 250μs 

Изход Архивни  txt файлове;Таблично представяне 10 колони по 50000 отчета

Режим на измерване/запис Натрупва в междинна памет програмируем брой отчети→запис във Flash 

Капацитет RAM 512KB              max. 174762 отчета (на двата канала) в един архив

Аналогов вход 1
Аналогов вход 2

Диференциален, подходящ за мостови сензори
    (опции по заявка на клиента)

Дискретен изход Timer NPN OC 100mA

Дискретен вход Start/Stop Активно ниво +5V ÷ +24V
  хардуерен филтър-  закъснение ~20ms

Точност на измерване на аналоговия вход 0,1%

Индикация  4 LED

Изведено захранване +V +7,5V  Imax=20mA, стабилизирано, вградена защита от претоварване

Захранване  10,5V ÷24V  DC  

Консумация (при Uзахр=12V) Power OFF– 20 mA (присъединени мостови сензори); 
Power ON - 40mA  (не в архив, неприсъединена USB Flash);  

Fast LoggerDL-F2

ПРЕДИМСТВА:

● Три режима на стартиране на архива:
✔ По програмируемо време след активиране ;
✔ По тригер ниво на канал 1;
✔ По цифров вход.

● Два диференциални аналогови входа подходящи за 
мостови сензори;

● Два метода на измерване балансиращи между 
консумация и бързодействие в зависимост от целта 
на измерването или експеримента;

● Ниско честотен филтър на входния сигнал;
● Функция таритане при старт за всеки канал;
● Вграден таймер и функция самоизключване;
● Съхранява предистория;
● Потребителска настройка и конфигурация на уреда.

http://www.microsyst.net/
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