
یک دیتاالگر سنکرون است که برای ثبتت داد   MA-SL16سامانه 

گیج طراحی و ستاتتتته  تس  استت    حسگرهای لودسل و استرین

بیت با حساکثر  61این دستگا ، توانایی نمونه برداری با رزولو ن 

های نتمتونته  کنس  داد  نمونه در ثانیه را فراهم می 6111سرعت 

افتاار  و با استفاد  از نتر   Ethernetبرداری  س ، از طریق واسط 

تاصی که به همین منظور طراحی  س  است، در کامپیوتر  ختیتی 

با نس  همتنتنتیتن ایتن  سازی می تاپ، قابل مشاهس  و ذتیر  یا لپ

های نمتونته  امکان وجود دارد تا بتوان بسون نیاز به کامپیوتر، داد 

برداری  س  را در کارت حافظه تعبیه  س  روی دستتگتا  ذتتیتر  

کرد  و پس از اتما  فرآینس نمونه برداری به کامپتیتوتتر متنتتت تل 

امکان تنظیم صتفتر بته صتورت دستتتی، کتالتیتبتراستیتون  نمود 

افااری برای هر کانال به صورت مجاا، تنظیم دلختوا  سترعتت  نر 

هتا، از  بترداری هتمتامتان از تتمتا  کتانتال بترداری و داد  نمونه

 MA-SL16رود  دیتاالگتر  های مهم این دستگا  به  مار می ویژگی

  ود  کانال ارائه می 61و  8، 4در سه مسل 

www.mahdasystem.com 

نمونه در ثانتیته بترای هتر  6111سرعت نمونه برداری باال ) •

 کانال(

 بیت( 61قسرت تفکیک باال ) •

 ( FS% 0.02مشخیه تطی بسیار توب )تطای کمتر از  •

ستازی  قابلیت اتیال به کامپیوتر جتهتت نتمتایتخ و ذتتیتر  •

 Ethernetها از طریق واسط  داد 

 SDها روی کارت حافظه  سازی داد  قابلیت ذتیر  •

 هرتز برق شهر 05مجهز به فیلتر نویز  •

 افزار قدرتمند با کارایی باال نرم •

هایبارزویژگی  

 ها مانیتورینگ ساز  •

 ای گیری نیرو یا فشار چنس ن طه انساز  •

 سنجخ کرنخ توزیع  س  •

 ها و تجهیاات تست آوری داد  در سیستم جمع •

 کاربردها

 بررسیاجمالی
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 اطالعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 4/8/16 Channels (Simultaneous Sampling) 

Resolution 16 bit 

Sampling frequency User selectable (1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, and 1 SPS) 

Input nonlinearity 0.02 %FS 

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) 

 مشخصاتفنی

General  

Operating Temp. range -40 ° C to +85 ° C 

Dimensions 100x250x350 mm 

Weight (PVC box) 2600 gr 

Input voltage (VIN) AC 200-240V  

Power consumption  <20W  

MA-SL16-SN8S

Synchronous Sampling
S : Synchronous  
A : Asynchronous 

     Channels Isolation 
N : Not Isolated
I   : Isolated 

Number of Channels
4 / 8 / 16

 افزارشمایکلینرم
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