
یک دیتاالگر آنالوگ است  هتب  تب وت ت تو   MA-GL16SIدستگاه 

 ردا ی  اال،  رای طیف وسیعت    ردا ی همزوان و  ا نرخ نمونب داده

از ها  ردهای ص عت  و آزوایشگاه ، طراح  و ساختب شده است   

شود و توانایت   هانال ا ائب و  42و  61، 8نوع  3این سیستم، د  

هتای و ودی  ا  تا   یت  از هتانتال 61نمونب  ردا ی  ا  زولوشن 

هتای  هت تد  داده نمونب د  ثانیب فراهم وت  6111حداهثر سرع  

و  تا استتتهتاده از   Ethernetشده، از طریق واست    ردا ی نمونب

هب  ب و  و  وانیتو ی گ و ثتتت  داده طتراحت   mDASافزا   نرم

تتا،، اتا تش وشتاهتده و  شده اس ، د  هاوپیوتر شخص  یتا لت 

 اش د  همچ ین این اوکان وجود دا د تتا  تتتوان  سازی و  ذخیره

شتده  ا د  هتا     تردا ی های نمونب  دون نیاز  ب هاوپیوتر، داده

تتریتن  شده  وی دستگاه ذخیره هترد  یتکت  از وت تم حاف ب تعتیب

های این دستگاه، ایزولب  ودن تمام هانال ای و ودی نستتت   ویژگ 

 ب یکدیگر اس   این ویژگ ، اوکان اتصال وستقیم سیتگت تالت تای 

هت تد  اوتکتان اتصتال  آنالوگ  ا ورجع ولتاژ وتهاو   ا فراهم وت 

انواع سیگ ال ای ولتاژی و جریان   ا اتا تتتیت  انتتتختاه وت تدوده 

های این دستگاه  تب  افزا ی، از دیگر ویژگ  و ودی  ب صو   نرم

  ود  شما  و 
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 نمونب د  ثانیب( 6111سرع  نمونب  ردا ی  اال ) •

  ی ( 61اد   تهکیک  اال ) •

ولتاژ خروج  ایزولب  رای هر هانال ج   تتذتهیتب وستتتقتیتم  •

 انواع س سو ها 

طیف وسیع و دوده ولتاژ و جریان و ودی و اا تی  انتتتختاه  •

 افزا ی و دوده و ودی  ب صو   نرم

 Ethernetاا تی  اتصال  ب هاوپیوتر از طریق واس   •

 سها ش () SDها  وی ها   حاف ب  سازی داده اا تی  ذخیره •

 (mDASافزا  اد تم د  ا ها ای   اال ) نرم •

هایبارزویژگی  

 بررسیاجمالی

 سالو  سازهوانیتو ی گ  •

هتا و  ها، پتاالیشتگتاه ثت  داده د  تج یزا  الکتریک  نیروگاه •

 ها ها خانب

 های ه ترل ص عت  آو ی و ثت  داده د  سیستم جمع •

 ها و تج یزا  تس  آزوایشگاه  آو ی داده د  سیستم جمع •

 کاربردها

کانال است 61تصویر مربوط به دستگاه   

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 

MA-CAT-GL16SI-10/18(1) 



 اطالعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 24/ 16 / 8 (Selectable input range for each channel: ±200mV, ±2V, ±20V, ±300V, ±20mA, 

and ±200mA) 

Resolution 16 bit 

Sampling frequency  1000 SPS (Max) 

Isolation 1000V (all channels isolated for isolated version) 

Analog input connector 6-Pin (3.5mm pitch) 

Connectivity 

Power AC 200 to 240V, Connector: Panel Mount IEC 320 C14 3 Pin Plug Solder EMI Filter 

Data communications Ethernet 10/100, Protocol: standard UDP, Connector: RJ45 

External memory SD/MMC card (Optional) 

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) 

Other features User-selectable input range for each channels, User-configurable calibration coefficients, 
Active channels selection capability, Online monitoring of 8 channels per chart. 

 مشخصاتفنی

 افزارشمایکلینرم
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MA-GL16-SI16A

Synchronous Sampling
S : Synchronous  
A : Asynchronous 

     Channels Isolation 
N : Not Isolated
I   : Isolated 

Number of Channels
8 / 16 / 24

General  

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

Dimensions Model SI08: 100x250x350 mm 

Model SI16: 100x250x350 mm 

Model SI24: 150x250x350 mm  

Input voltage (VIN) AC 200-240V  

Power consumption  <30W  
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