
دبدادر ددرمننددت دتمد و  وMA-ER1کنندهرویددد ثبت

ها  یج تالورو  ،با ددتگ ر فودصلزمانیب نپالسدنددزه

کاندالبدهمنردور16و8،61،23باالدست.دینسامانه ردنودع

ولدت36دلدی5ها  یج تالبداولتدا محاسبهزمانب نس گنال

شددهموسد بر در هدا ننونهطردحیوساختهشددهدسدت. د ه

م ل دون611یدا6،61بر در بداال دین ستگاهباسرعتننونه

دزمنددامیکانال هددا ورو   ریافددتشدددهوننوندده رثان ددهز،

گ رنددمدافودصدلزمدانیمدرمب بدا رلحرهمور محل لددردرمی

شدهبدستآیند.دیندمکانفردهمشددهدسدتها دنجاممحریک

ها  ریافتشددهردرو  د هEthernetمابتودندزطریقودس 

دفدادر،دمکانددا مد اهدهوثبدتکدر .دیدننرمmERSدفدادرنرم

هدا ورو  وبس ارزیا  دزتنلهدمکدانمد اهدهمندامیکانال

 هدد.ها محاسبهشددهرد ردخت دارکداربرددردرمیمنامیزمان

هنچن ددندیددندمکددانفددردهمشدددهدسددتمددابتددودنهددریددکدز

 پاردمترها  لوودهرد رمحدو هزمانی لوودهذخ رهننو .

www.mahdasystem.com 

 ولت36ها ولتا مادمصالمستق مورو   •

بدر611ب6،61بر در باال سرعتننونه • م ل ونندندونده

 ثان ه

 Ethernetدابل تدمصالبهکامپ ومردزطریقودس  •

 دابل تننایشمحاسبهشدهومرس مننو درزمانی •

 هابهطورنامحدو ساز  د هدابل تذخ ره •

هایبارزویژگی  

 بررسیاجمالی

MA-CAT-ER1-10/20(1) 

رفتارها ف ایکیدنودعرویدد ها مبتنیبدرپایشومحل ل •

 زمان

 گ ر زمانودوعیکیاچندرویدد ودبستهبههمدنددزه •

 ها کنترلیآور وثبت د هپاسخزمانیس ستمتنع •

 هاومج  اد مستآزمای گاهیآور  د ه رس ستمتنع •

 کاربردها

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 

کانال است 23تصویر مربوط به دستگاه   



 اطالعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 8/16/32/64  Channels (DC voltage inputs, max 24V) 

Sampling Rate  1M/10M/100M Samples/Second 

Input connector Standard 5.08mm connector 

Connectivity 

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

Applications 

Measuring Parameters Trigger timing differences in comparison to first trigger time. 

Compatible Software mERS monitoring and recording software  

Chart and graph view Timing diagram after each test sequence accomplishment. 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On PC: Microsoft Excel (.xlsx) 

 مشخصاتفنی

 افزارشمایکلینرم

www.mahdasystem.com 

General  

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

Dimensions 250 x 100 x 350 mm 

Input voltage (VIN) AC 200-240V  

Power consumption  <20W  

MA-ER1-32-1

Number Of Channels
08 / 16 / 32 / 64

Sampling Rate
1 / 10 / 100 Mega SPS

MA-CAT-ER1-10/20(1) 
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