
یک دیتاالگر ارزان قیمت در ابعاد کوچکک   بکا  MA-DR30سامانه 

شکود   های باال است که در انواع مختلف طراحی   ساخته می قابلیت

برداری از سیگنالهای آنکاال    دیییتکا   این سامانه به منظور داده

گکیرد  بکا    ثبکت داده انکواع سنکهورهاو مکورد اسکتقاده قکرار می

های  تکوان سکیگنا  های مختلکف ایکن دسکتگاه می استقاده از مکل 

های دیییتکا و   های آنالو  جریانیو سیگنا  آنالو   لتاژیو سیگنا 

   انواع سنهورهای دماو رطوبتو فکاارو ککرنو    PWMسیگنا  

هکای دریافکت شکله توسک   انکلرهای افزایای را ثبت ککرد  داده

توان با سرعت نمونه برداری قابک  تنظیک و ر ی  این دستگاه را می

ذخیره نمکود  همننیکن ایکن امککان فکراه  شکله  SDکارت حافظه 

های دریافت شکله را ر ی  داده USBاست تا بتوان از طریق  اس  

و ایکن USBمااهله   ثبت کرد  عکو ه بکر  اسک   mDASافزار  نرم

باشکل ککه امککان  نکیز می RS-485دستگاه میهز به  اس  ارتبکاطی 

هکا از HMIهکا   PLCاتصا  دستگاه را به تیهیزات صنعتی ماننکل 

 کنل   فراه  می Modbus RTUطریق پر تک  ارتباطی 
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قابلیت اتصا  مهتقی  انواع سکنکهکورهکا هبهکتکه بکه نکوع  •

 دستگاه(

 قیمت مناسبو ابعاد کوچک    زن ک  •

 برداری قاب  تنظی  سرعت نمونه •

 USBقابلیت اتصا  به کامپیوتر از طریق  اس   •

 ها   تیهیزات صنعتیPLCقابلیت اتصا  به انواع  •

 Modbus RTUپاتیبانی از پر تک   •

 SDها ر ی کارت حافظه  سازی داده قابلیت ذخیره •

 (mDASافزار قلرتمنل با کارایی باال ه نرم •

هایبارزویژگی  

 بررسیاجمالی

 پایو شرای  محیطی •

 ثبت داده در تیهیزات الکتریکی •

 های کنتر  صنعتی آ ری   ثبت داده در سیهت  جمع •

 ها   تیهیزات تهت آزمایاگاهی آ ری داده در سیهت  جمع •

 کاربردها

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 

MA-CAT-DR30-09/19(1) 



 اطالعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 4 / 8 / 16 (Analog / Digital / PWM / Encoder/ Digital Temperature / RTDs / Thermocou-

ple / Strain / Bridge, or combination of these inputs) 

Resolution 12 / 16 bit 

Sampling frequency  100 SPS (Max) 

Analog input connector 2/3/4/5/6/8-Pin (5.08mm pitch) 

Connectivity 

Power DC-12V/DC-24V 

Data communications USB, Connector: Type B   

RS-485, Protocol: Modbus RTU, Connector 3-pin (5.08mm pitch) 

External memory SD/MMC Card 

Software 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On SD Card: Standard text file (.txt) / Microsoft Excel file (.xls)  

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx) 

 مشخصاتفنی

 افزارشمایکلینرم
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General  

Operating Temp. range -10 ° C to +50° C 

Dimensions 112 x 108 x 55 mm 

Input voltage (VIN) DC-12V/DC-24V  

Power consumption  <5W  

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 

MA-CAT-DR30-09/19(1) 

MA-DR30-AV08

Input Signal
AV: Analog Voltage
AI: Analog Current
T : Temperature  
TK : Thermocouple K 
TJ : Thermocouple J
S: Strain Sensor
B: Bridge
PW: PWM
RT: RTD 
EN: Encoder

Number of Channels
04 / 08 / 16


