شرکت مانا هوش دانش آزما

معرفی محصوالت

MA-CAT-R02

نسخه 2.0
آبان 99

بسمه تعالی
شرکت مانا هوش دانش آزما
(دانش بنیان)

شرکت مانا هوش دانش آزما فعالیت خود را از سال  1395به عنوان شرکت دانش بنیان آغاز نمود .زمینه اصلی
فعالیت شرکت ،طراحی و ساخت انواع سامانههای ثبت داده (دیتاالگر) با قابلیتهای متنوع سختافزاری و
نرمافزاری است .در این راستا فعالیتهای بسیاری انجام شده است که یکی از مهمترین آنها ،طراحی و ساخت
انواع دیتاالگرهای چندکانال همزمان ایزوله و غیر ایزوله ،دیتاالگرهای چند محدودهای ،دیتاالگرهای لودسل و
استرینگیج ،پاورآناالیزر  3فاز ،آناالیزر پاسخ فرکانسی ،دیتاالگر دما ،دیتاالگر دما و رطوبت و انواع رکوردرهای
داده آنالوگ و دیجیتال است .این تجهیزات ،کاربرد وسیعی در دادهبرداری ،پایش و تحلیل عملکرد سیستمهای
کنترل صنعتی ،تجهیزات الکتریکی نیروگاهها ،سیستمهای کنترل فرآیند ،تجهیزات تست خاک و بتن ،و
بسترهای تست آزمایشگاهی دارند .یکی دیگر از زمینههای فعالیت شرکت ،طراحی و ساخت سامانههای کنترل
و ثبت داده چندمنظوره است .طراحی و ساخت کامپیوترهای صنعتی تعبیهشده ،مدارات راهاندازی انواع
حسگرها و عملگرها و طراحی و پیادهسازی انواع نرمافزارهای پایش و کنترل بالدرنگ از دیگر زمینههای فعالیت
شرکت به شمار میروند .هدف اصلی شرکت ارائه محصوالتی با کیفیت باال و امکانات پیشرفته است به نحوی
که قابل رقابت با محصوالت خارجی مشابه بوده و به عنوان انتخاب اول مشتریان و مصرفکنندگان داخل
کشور مورد توجه قرار

گیرند.

شرکت مانا هوش دانش آزما با مسئولیت محدود
آدرس :قم ،پردیسان ،بلوار دانشگاه ،ابتدای بلوار مولوی ،پارک علم و فناوری ،ساختمان مروارید  ،4واحد E11

تلفن02533550134 :

فکس02533550135 :

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-PA3-09/19(1

بررسیاجمالی
تحلیلگر توان  MA-PA3ابزاری قدرتمندد هتدب برر د ح تحلید
پارامترهددای مددرتا بددا حجتددا ،هریددان ی یددب تددوان ح ا ددر،ی ر
یستمهای قدرت ه فاز ح تک فاز ا ب .این اما ه بده منودور
ا هبر اری از

یگناجتای آ اجوگ حجتدا ،تدا محددح ه  066حجدب ح

هریان تا محدح ه  0666آمپر از طریق آ اپتورهای لمدپ طراید
ح

دداهته هددده ا ددب .ا ههددای مو هبر اریهددده تو د ایددن
تگاه با رعب مو هبر اری باال ح به صورت همزمان از تمامد

ا الهددای حرح ی ریافددب هددده ح رجحودده مددور تحلی د قددرار
م گیر د تا پارامترهدای مدرتا بدا ی یدب حجتدا ،هریدان تدوان ح
ا ر،ی بد ب آیند .این پارامترها عاارتند از امنده فداز ماددار

موثر حرح یهای حجتا،ی ح هریا

توان ا تیو ح را تیو فر دا ،

 THDهارمو یکها تا مرتاه  06ح ا ر،ی ه بده طدور آ نیدن قابد
مشاهده ح ذهیره ازی م باهند .این امکان فراهم هده ا ب تدا
بتوان از طریق حا د  Ethernetا ههدای ریافدب هدده را رحی
رمافزار  mPASمدشاهده ح ثادب در  .ایدن رمافدزار امکا دات
بسیار زیا ی از همله امکان مدشاهده آ نیدن تمدام

ویژگیهایبارز


دیگنالهای

حجتا،ی ح هریا

ح تمام پارامترهدای محا داه هدده را ر اهتیدار

اربر قرار م

هد .همچنیدن ایدن امکدان فدراهم هدده ا دب تدا

بتوان هر یک از پارامترهای جخواه را ر محددح ه زمدا

•

اتصال مستایم حرح یهای حجتا ،تا  066حجب

•

اتصال حرح یهای هریان از طریق لمپ آ اپتدور تدا 0666

جخدواه

آمپر

ذهیره مو .

•

کاربردها

•

قابلیب اتصال به امپیوتر از طریق حا

•

قابلیب مایش آ نین ا ههای هام ح محا اه هده

•

قابلیب ذهیره ازی ا هها به طور امحدح

•

رمافزار قدرتمند با ارای باال ()mPAS

•

پایش ح تحلی توان مصرف نندههای ه فاز

•

پایش ح تحلی ا ر،ی

•

ا دازهگیری ح ثاب حجتا ،ح هریان ه فاز

•

ثاب ا ه ر موتورها ح تجتیزات اجکتریک

•

همعآحری ح ثاب ا ه ر یستمهای نترل صنعت

•

همعآحری ا ه ر یستمها ح تجتیزات تسب آزمایشگاه

رعب مو هبر اری باال

حار
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Ethernet

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-PA3-09/19(1)

مشخصاتفنی

Analog Inputs
Number of input channels

8 Channels (4 channels AC/DC voltage inputs, max 600V and 4 channels AC/DC current
inputs through 1, 10, or 100 mV/A clamp adapter)

Resolution

16 bit

Sampling Rate

192/128 Samples/Cycle

Analog input connector

Voltage: 4mm Banana Female Jack, Current: DB-9M

Connectivity
Data communications

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

Applications
Measuring Parameters
Compatible Software

Frequency, RMS voltages, RMS Currents, Active power, Reactive Power, Phase angle,
Power factor, THD, Harmonics up to 50, and Energy
mPAS online monitoring and recording software

Chart and graph view

Real-time voltage and current, frequency, harmonics, RMS values, trends, and phasor

Operating System

Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10

Log file size

Unlimited (depending on computer internal storage)

Log file type

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

General

اطالعاتسفارش

Operating Temp. range

-10 ° C to +50° C

Dimensions

250 x 100 x 350 mm

Input voltage (VIN)

AC 200-240V

Power consumption

<30W

MA-PA3-08
Number of Channels
08 / 16

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-GL16SI-10/18(1

بررسیاجمالی
دستگاه  MA-GL16SIیک دیتاالگر آنالوگ است

هتب تب وت ت تو

داده ردا ی همزوان و ا نرخ نمونب ردا ی اال ،رای طیف وسیعت
از ها ردهای ص عت و آزوایشگاه  ،طراح و ساختب شده است
این سیستم ،د  3نوع  61 ،8و  42هانال ا ائب و شود و توانایت
نمونب ردا ی ا زولوشن  61یت
حداهثر سرع

از هتانتالهتای و ودی ا تا

 6111نمونب د ثانیب فراهم وت هت تد دادههتای

نمونب ردا یشده ،از طریق واست

 Ethernetو تا استتتهتاده از

نرمافزا  mDASهب ب و و وانیتو ی گ و ثتتت

داده طتراحت

شده اس  ،د هاوپیوتر شخص یتا لت تتا ،،اتا تش وشتاهتده و
ذخیرهسازی و اش د همچ ین این اوکان وجود دا د تتا تتتوان
دون نیاز ب هاوپیوتر ،دادههای نمونب تردا یشتده ا د هتا
حاف ب تعتیبشده وی دستگاه ذخیره هترد یتکت

از وت تمتتریتن

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

این ویژگ  ،اوکان اتصال وستقیم سیتگت تالت تای
ا فراهم وت هت تد اوتکتان اتصتال

آنالوگ ا ورجع ولتاژ وتهاو

انواع سیگ ال ای ولتاژی و جریان

و ودی ب صو
شما و

ا اتا تتتیت

انتتتختاه وت تدوده

نرمافزا ی ،از دیگر ویژگ های این دستگاه تب

ود

کاربردها
•
•

وانیتو ی گ سالو
ثت

تصویر مربوط به دستگاه  61کانال است

ویژگیهایبارز

•

سرع

نمونب ردا ی اال ( 6111نمونب د ثانیب)

•

اد

تهکیک اال ( 61ی )

•

ولتاژ خروج ایزولب رای هر هانال ج
انواع س سو ها

سازه

داده د تج یزا

الکتریک نیروگاهها ،پتاالیشتگتاههتا و

•

•
•

جمعآو ی داده د سیستمها و تج یزا

•

داده د سیستمهای ه ترل ص عت
تس

آزوایشگاه

طیف وسیع و دوده ولتاژ و جریان و ودی و اا تی
و دوده و ودی ب صو

ها خانبها
جمعآو ی و ثت

تتذتهیتب وستتتقتیتم

انتتتختاه

نرمافزا ی

اا تی اتصال ب هاوپیوتر از طریق واس Ethernet

•

اا تی

•

نرمافزا اد تم د ا ها ای
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ذخیرهسازی دادهها وی ها

حاف ب ( SDسها ش )

اال ()mDAS

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-GL16SI-10/18(1)

مشخصاتفنی

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
Analog input connector

1000V (all channels isolated for isolated version)
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.
اطالعاتسفارش

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

MA-GL16-SI16A
Synchronous Sampling
S : Synchronous
A : Asynchronous

Number of Channels
8 / 16 / 24
Channels Isolation
N : Not Isolated
I : Isolated

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-GL16SN-10/18(1

بررسیاجمالی
دستگاه  MA-GL16SNیک دیتاالگر آنالوگ است که هه ظهره هو
دادههردا ی همزظان و ها نرخ نمون هردا ی هاال ،هرای طیف وسیعه
از کا هردهای صرعت و آزظایشگاه  ،طراح و ساخت شده اسهت
این سیستم ،د  3نوع  61 ،8و  42کانال ا ائ ظ شود و توانایه
نمون هردا ی ها زولوشن  61هیهت از کهانهالههای و ودی ا هها
حداکثر سرعت  6111نمون د ثانی فراهم ظه کهرهد دادهههای
نمون هردا یشده ،از طریق واسه

 Ethernetو هها اسهتهههاده از

نرمافزا  mDASک ه ظر و ظانیتو یرگ و ثهتهت داده طهراحه
شده است ،د کاظپیوتر شخص یها له تها ،،اهاههش ظشهاههده و
ذخیرهسازی ظ هاشرد همچرین این اظکان وجود دا د تها ههتهوان
هدون نیاز ه کاظپیوتر ،دادههای نمون ههردا یشهده ا د کها
حاف

تعتی شده وی دستگاه ذخیره کهرد یهکه

از ظه همتهریهن

ویژگ های این دستگاه ،اظکان اتصال ظستقیم انواع سرسو ها هها
خروج ولتاژ ،جریان و سرسو های هر پای پهش وتسهتهون اسهت
اظکان اتصال انواع سیگرال ای ولتاژی و جریان ها ااهلیت انهتهخها
ظحدوده و ودی ه صو

دستگاه ه شما ظ

تصویر مربوط به دستگاه  42کانال است

نرمافزا ی ،از دیگر ویهژگه ههای ایهن

ود

ویژگیهایبارز

•

کاربردها
•
•

ثتت داده سرسو های لودسش و استرین گیج

•

جمعآو ی و ثتت داده د سیستمهای کرترل صرعت

•

•

اد

•

ظرتع ولتاژ ظجزا هرای هر کانال ج ت تغذی ظستهقهیهم انهواع

تهکیک هاال ( 61هیت)

سرسو ها

ظانیتو یرگ سالظت سازه

جمعآو ی داده د سیستمها و تج یزا

سرعت نمون هردا ی هاال ( 6111نمون د ثانی )

•

طیف وسیع ظحدوده ولتاژ و جریان و ودی و ااهلیت انهتهخها
ظحدوده و ودی ه صو

•

تست آزظایشگاه

نرمافزا ی

ااهلیت اتصال ه کاظپیوتر از طریق واس Ethernet

•

ااهلیت ذخیرهسازی دادهها وی کا

•

نرمافزا اد تمرد ها کا ای هاال ()mDAS
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حاف

( SDسها ش )

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-GL16SN-10/18(1)

مشخصاتفنی

Analog Inputs
Number of input channels 24/ 16 / 8, Selectable input range for each channel: ±10mV, ±100mV, ±1V, ±10V, ±10mA,
and ±100mA
Resolution

16 bit

Sampling frequency

1000 SPS (Max)

Isolation
Analog input connector

Not Isolated
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.
اطالعاتسفارش

General
Operating Temp. range

-10 ° C to +50° C

Dimensions

Input voltage (VIN)

Model SN08: 100x250x350 mm
Model SN16: 100x250x350 mm
Model SN24: 150x250x350 mm
AC 200-240V

Power consumption

<30W

MA-GL16-SN16
Synchronous Sampling
S : Synchronous
A : Asynchronous

Number of Channels
08 / 16 / 24
Channels Isolation
N : Not Isolated
I : Isolated

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-FRA60-10/20(1

بررسیاجمالی
تحلیلگر پاسخ فرکانسی  MA-FRA60دستگاهی است که به منظور
بر سی و تحلیو پاسوخ فرکانوسی د محو ود  10Hzتوا 60MHz
طراحی و ساخته ش
بووا تووراب ابوو

است .این دستگا دا ای یک کانوا خرویوی

تنظیووک تووا حوو اک ر  13dBmو دو کانووا و ودی

امپ انس باال است .بوه اسوتداد اا ایون دسوتگا امجواب یوا و
فرکانسی ) (Frequency sweepingبا اولرشن  1Hzو ح اک ر د
 0111نقطوه فوراهک شو

اسوت توا مقوادیر ب ور ) (Gainو فواا

) (Phaseد هر فرکانس به طور د یوم محاسوشه شورن  .محو ود

فرکانسی وسیع ،د ت و صحت باال و امجانوا
ایوون دسووتگا

نر افواا ی متدو د،

ا بووه اینووهای مناسووب بوورای کا بردهووایی نظیوور
های  DCبووه ،DC

انوو اا یری پایوو ا ی حلقووه کنووتر د مشوو

ان اا یری پاسخ فرکانسی د فیلترها و م ا های آنالرگ اکتیور و
پسیر و تحلیو فرکانوسی شوشجههای دو د یچوهای ،تشو ی کورد
است .نتایج محاسشا

انجا شو  ،اا طریوم واسو  Ethernetبوه

نر افاا اختصاصی  mFASا سا میشرد تا د
بر حسب فرکوانس و بوه صور

الب نمردا هایی

خطوی یوا لگوا یتمی نموای

شرن  .این نر افاا  ،امجاب و تنظیک پا امترها و موااه

داد
آنییون

نتایج تست ا د اختیا کا بر را میده  .همچنیون ایون امجواب
فراهک ش

است تا بتراب نتایج ا به صر

ویژگیهایبارز

•

مح ود یا و

•

ب ر یری اا  ADCو  DACبا اولرشن  01بویوت و سور وت

فای ذخیر کرد.

نمرنهبردا ی 125MSPS
•

کاربردها
•

فرکانس اا  10Hzتا 60MHz

ابلیت اتصا به کامپیرتر اا طریم واس Ethernet

•

ابلیت نمای

•

ابلیت ذخیر ساای داد های انو اا ویوری شو

مطالده پاسخ فرکانسی د م ا های اکتیر و پسیر

آنیین مقایری ان اا یری ش

نامح ود

•

بر سی پای ا ی حلقه کنتر د مش

•

بر سی پاسخ فرکانسی و پن ای بان د فیلترها

•

ان اا یری ضریب کیدیت د م ا های الجترونیجی

های  DCبه DC

•

نر افاا

www.mahdasystem.com

تمن با کا ایی باال ()mFAS

ب ر و فاا
بوه طور

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-FRA60-10/20(1)

مشخصاتفنی

Output
Output impedance

50 Ω

Resolution, Sampling Rate

14 bit, 125Msps

Output level

Up to 10dBm

Output connector

Standard BNC Female

Inputs
Input impedance

1 MΩ , 25pF

Resolution, Sampling Rate

14 bit, 125Msps

Max input amplitude

±1V / ±10V

Applications
Measured parameters

Gain, Phase

Frequency span

1Hz-60MHz

Frequency resolution

1Hz

Steps per measurement

1000/10000

Compatible software

mFAS, online monitoring and recording software

Operating system

Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10

Compatible software

mFAS, online monitoring and recording software

Data communications

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

Log file type

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

General

اطالعاتسفارش

Operating temp. range

-10 ° C to +50° C

Dimensions

300 x 180 x 150 mm

Input voltage (VIN)

AC 200-240V

Power consumption

<30W

MA-FRA60-A
Output Level
A: Adjustable
F: Fixed

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-SL16-09/17(1

بررسیاجمالی
سامانه  MA-SL16یک دیتاالگر سنکرون است که برای ثبتت داد
تس استت

حسگرهای لودسل و استرینگیج طراحی و ستاتتتته

این دستگا  ،توانایی نمونه برداری با رزولو ن  61بیت با حساکثر
سرعت  6111نمونه در ثانیه را فراهم میکنس داد های نتمتونته
برداری س  ،از طریق واسط  Ethernetو با استفاد از نتر افتاار
تاصی که به همین منظور طراحی س است ،در کامپیوتر ختیتی
یا لپتاپ ،قابل مشاهس و ذتیر سازی میبا نس همتنتنتیتن ایتن
امکان وجود دارد تا بتوان بسون نیاز به کامپیوتر ،داد های نمتونته
برداری س را در کارت حافظه تعبیه س روی دستتگتا ذتتیتر
کرد و پس از اتما فرآینس نمونه برداری به کامپتیتوتتر متنتتت تل
نمود امکان تنظیم صتفتر بته صتورت دستتتی ،کتالتیتبتراستیتون
نر افااری برای هر کانال به صورت مجاا ،تنظیم دلختوا سترعتت
نمونهبترداری و داد بترداری هتمتامتان از تتمتا

کتانتالهتا ،از

ویژگیهای مهم این دستگا به مار میرود دیتاالگتر MA-SL16
در سه مسل  8 ،4و  61کانال ارائه می ود

ویژگیهایبارز

•

سرعت نمونه برداری باال ( 6111نمونه در ثانتیته بترای هتر

کاربردها

کانال)

•

•

مانیتورینگ ساز ها

قسرت تفکیک باال ( 61بیت)

•

•

انساز گیری نیرو یا فشار چنس ن طهای

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

•

•

سنجخ کرنخ توزیع س

قابلیت اتیال به کامپیوتر جتهتت نتمتایتخ و ذتتیتر ستازی

•

جمعآوری داد در سیستمها و تجهیاات تست

داد ها از طریق واسط Ethernet
•

قابلیت ذتیر سازی داد ها روی کارت حافظه SD

•

مجهز به فیلتر نویز  05هرتز برق شهر

•

نرمافزار قدرتمند با کارایی باال
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-SL16-09/17(1)

مشخصاتفنی

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)

General

اطالعاتسفارش

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

Number of Channels
4 / 8 / 16
Channels Isolation
N : Not Isolated
I : Isolated

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-ER1-10/20(1

بررسیاجمالی

ثبتکنندهرویددد  MA-ER1دبدادر ددرمننددت دتمد و

دنددزهگ ر فودصلزمانیب نپالسها  یج تالورو


و

،با ددت

باالدست.دینسامانه ردنودع23،61،8و16کاندالبدهمنردور
محاسبهزمانب نس گنالها  یج تالبداولتدا  5دلدی 36ولدت
طردحیوساختهشددهدسدت .د ههدا ننونهبر در شددهموسد 
دین ستگاهباسرعتننونهبر در بداال  61،6یدا 611م ل دون
ننوندده رثان ددهز،دزمنددامیکانالهددا ورو

 ریافددتشدددهو

رلحرهمور محل لددردرمیگ رنددمدافودصدلزمدانیمدرمب بدا
محریکها دنجامشدهبدستآیند.دیندمکانفردهمشددهدسدت


مابتودندزطریقودس   Ethernetد هها  ریافتشددهردرو 
نرمدفدادر mERSمد اهدهوثبدتکدر .دیدننرمدفدادر،دمکانددا 

بس ارزیا

دزتنلهدمکدانمد اهدهمندامیکانالهدا ورو

و

منامیزمانها محاسبهشددهرد ردخت دارکداربرددردرمی هدد.

هنچن ددندیددندمکددانفددردهمشدددهدسددتمددابتددودنهددریددکدز
پاردمترها  لوودهرد رمحدو هزمانی لوودهذخ رهننو .

تصویر مربوط به دستگاه  23کانال است

ویژگیهایبارز


•

دمصالمستق مورو ها ولتا ما36ولت

•

سرعتننونهبر در باال 61،6ب611م ل ونندندونده بدر


کاربردها

ثان ه
•

دابل تدمصالبهکامپ ومردزطریقودس Ethernet

زمان

•

دابل تننایشمحاسبهشدهومرس مننو درزمانی

•

دنددزهگ ر زمانودوعیکیاچندرویدد ودبستهبههم


•

دابل تذخ رهساز  د ههابهطورنامحدو

•

تنعآور وثبت د هپاسخزمانیس ستمها کنترلی


•

تنعآور  د ه رس ستمهاومج اد مستآزمای گاهی


•

پایشومحل لرفتارها ف ایکیدنودعرویدد ها مبتنیبدر
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-ER1-10/20(1)

مشخصاتفنی

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
Operating System

Timing diagram after each test sequence accomplishment.
Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10

Log file size

Unlimited (depending on computer internal storage)

Log file type

On PC: Microsoft Excel (.xlsx)

General

اطالعاتسفارش

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

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-DR10-Tx-12/20(1

بررسیاجمالی

دیتااگر

 MA-DR10-Txدسااتهگ ک اا ناا ذخیاا

داد گ د یگفتک ا سخس
سگ ت شد است .ن
سخس

ر ذ

ا د

ا

ر ذ

ر ذ

گ دذگ ا نا

سااگ
لا ط ا ا اک

مک این دستهگ ذکر ان دذگ ا ا ا یق 8
سا ت  01ناگ د اگن ا د یگفات

ل ناگ ادا

نم ا د .ذآااگدی رنااگی ا د یااگفتک ا سخااس
ا رآ یاات

لا ط ل ا

ذعگدک دیج تگک ن

گ

ا مااگک ل ا ایی گی ه اس ا نط ن ا

سی د ج ساگنتک ا اد یاگ فگ نتگیات رهدیا
ل

ذکش ند .این دستهگ ط نست ن سفگ شط ا ر ذ

Kط

گ ن

Jط Nط Tط Sط  E Rلشت هگنک ذک خد د رمگذک ذدک گط ن س است
اصالح دذگ نآط س د ( )Cold-junction Compensationدا لاک
 8گناگک

ذجتز شاد اسات .نا ا ایان دساتهگ ط ادا

رنگی ا ( 1رگ  01ذ لکرذپ  4 /رگ  01ذ لکرذپ ) ن ز د نی
شد است

جاک
فتا

ذکرا ان ا رنتاگ جتات انتآاگک ذآاگدی انادا

شد نا ساگی رجتا زان صاخعتک ذگنخاد  PLCاگ اساتفگد نما د.
گ ا ذکر ان نگ س ت قگنا رخی ا ط

داد گ د یگفتک ا سخس

ااگ ن گفی ا  micro SDرعه ا شااد
نم د .مچخ ن این اذکگن فا ا

شاد اسات راگ نتا ان ا ا یاق

اساا  USBداد ااگ د یگفاات شااد
ذشگ د

د .این ن

اهت

اذکگن ذشگ د رنالین
ا تگ

دسااتهگ ط

ا

ن

ا

افزا ط اذکگنگن نس گ
سگ

ذآگدی رمگذک

ویژگیهایبارز

•

قگنل ت ارصگک ذستآ
ن سفگ ش)

افاازا mDAS

قگنل ت ارصگک ن

یگد ا جملا
گ اد

•

قگنل ت

•

قگنل ت ارصگک ن ان ا  PLCگ رجت زان صخعتک (ا اا یاق

د

گ ن ق ا ذکد د.

کاربردها

•
•

لگیش دذگ ذح

•

اندا

•

جمعر

•

اندا

اهت دذگ د س ست
اهت داد د س ست

اهت دذگ د س ساتا

گ

قگنل ت

سگ

ن

خت ک صخعتک

اگ

داد گ

گ ن گفی micro SD

جک گ رنگی ا)
سگ

داد گ ن ا

نگذحد د ر س

افزا قد رمخد نگ گ ایک نگر ()mDAS

خت ک ف ریخد

گ

گذپ ر ا ا یق اس USB

•

اس ذدنگس

•

ان ا سخس

گ ر ذ

ل (نساتا

راجاتا ازان رسات

ر ذگیشهگ ک
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گذپ ر

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-DR10-Tx-12/20(1)

مشخصاتفنی

Analog Inputs
Number of input channels 8 Channels
Max Error

Type K : -200°C to +700°C (±2°C) / Type J : -210°C to +750°C (±2°C) / Type N : -200°C to
+700°C (±2°C) / Type T : -270°C to +400°C (±2°C) / Type E : -200°C to +700°C (±2°C)

Sampling frequency

10 SPS (Max)

Isolation

Digitally-isolated

Analog input connector

4-Pin (5.08mm pitch)

Connectivity
Power

DC 12 to 24V, Connector: 2-Pin (5.08mm pitch)

Data communications

USB, Connector: micro USB

External memory

Micro SD 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 micro SD Card: Standard text file (.txt) / Microsoft Excel file (.xls)
On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx)

Other features

Customization capability for sensors, User-configurable calibration coefficients, Active channels selection, Online monitoring of 8 channels per chart.

اطالعاتسفارش

General
Operating Temp. range

-10°C to +50°C

Dimensions

220 x 120 x 40 mm

Input voltage (VIN)

DC 12-24V

Power consumption

<5W

MA-DR10-TJ-8
Type of thermocouple
J,K,B,R,S,T,E,N

Number of Analog
Output Channels
Blank: No Analog Out
4: 4 Analog Out
8: 8 Analog Out

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-DR10-RT-12/20(1

بررسیاجمالی

دیتااگر

 MA-DR10-RTدسااتهگ ک ا ن ا ذخی ا

داد گ د یگفتک ا سخس
شاه اسا ب نا
سخس

گ دذگ ا ن ع  ،RTDط احک و سگ ت

اان ایااا دساتهگ ذکتا ا دذاگ ا ا ط یا 8

 RTDنگ حها ث س ع

 01ناگ د اگن ا د یگفا

نا دب ذقگدی آنگل گ د یگفتک ا سخاس
تق ی

و اعاگل ض ایب گل ب اس

د ج سگنتک
سخس

سااگ

اد یگ فگ نهگیا

ا د و
ا

گ  ،RTDپا

 ،ن ذعگدل دیج تگل ن حسب

تباهیم ذکشا نهب ایاا دساتهگ ا

گ استگنها د ذگنخه  PT100و  PT1000و ان اع س منخه

 3 ،2و  4سا ا سخاس

گ  RTDپاتت بگنک ذک خاهب نا ا ایاا

دستهگ  ،حها ث  8گنگل

وجک آنگل گ ( 1تگ  21ذ لکآذپ  4 /تاگ

 21ذ لکآذپ ) ن ز د نی

ا ذکتا ا ا آنهاگ

جه

فت شاه اسا

شه نا ساگی تجها زان تاخعتک

انتقگل ذقگدی انها

ذگنخه  PLCگ استفگد ناا دب داد اگ د یاگفتک ا سخاس
قگنم تخی م ،و

ذکت ا نگ س ع

گ ن حگفی  micro SDتعب ا

شه

و دستهگ ،

اس

تگ نت ا ا ط ی واسط  USBداد گ د یگف

نا دب اچخ ا ایا اذکگ فا ا م شاه

ن مافزا  mDASذاتگ ه و ابا
نس گ

گ اد ا ت گ

شاه

ا و

ا دب ایاا ن مافازا  ،اذکگناگن

یگد ا جال اذکگ ذتگ ه آنالیا و

تاگذک و ود

گ ا

ذقگدیا

ساگ

گ ن ق ا ذکد هب

ویژگیهایبارز

•

قگنل

•

قگنل

•

قگنل

•

قگنل

اتصگل ذستق م ان اع سخس
اتصگل ن
سگ

•
•

انها

•

جاعآو

•

انها

و اب
و اب

و اب

دذگ د س ستم گ
داد د س ستم گ

خت ل تخعتک

داد گ و

گ ن حگفی micro SD

•
•

ن مافزا قه تاخه نگ گ ایک نگر ()mDAS

دذگ د س ساتام اگ و تاجاها ازان تسا

آ ذگیتهگ ک
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سگ

وجک گ آنگل گ)

قگنل

پگیش دذگ ذح ط
خت ل ف آیخه

گذپ ت ا ط ی واسط USB

اتصگل ن ان اع  PLCگ و تجه زان تخعتک (ا طا یا

واسط ذهنگس و
کاربردها

گ RTD

داد گ ن ط

نگذحهود ت سط گذپ ت

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-DR10-RT-12/20(1)

مشخصاتفنی

Analog Inputs
Number of input channels 8 Channels
Input range

Handles 100Ω to 1kΩ (at 0°C) Platinum RTDs (PT100 to PT1000)

Sampling frequency

10 SPS (Max)

Isolation
Analog input connector

Digitally-isolated
4-Pin (5.08mm pitch)

Wiring

Compatible with 2, 3, and 4-Wire Sensor Connections

Connectivity
Power

DC 12 to 24V, Connector: 2-Pin (5.08mm pitch)

Data communications

USB, Connector: micro USB

External memory

Micro SD 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 micro SD Card: Standard text file (.txt) / Microsoft Excel file (.xls)
On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx)

Other features

Customization capability for sensors, User-configurable calibration coefficients, Active channels selection capability, Online monitoring of 8 channels per chart.

General

اطالعاتسفارش

Operating Temp. range

-10°C to +50°C

Dimensions

220 x 120 x 40 mm

Input voltage (VIN)

DC 12-24V

Power consumption

<5W

MA-DR10-RT-8
Type of sensor
RT=RTD

Number of Analog
Output Channels
Blank: No Analog Out
4: 4 Analog Out
8: 8 Analog Out

شمایکلینرمافزار


www.mahdasystem.com

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-DR30-09/19(1

بررسیاجمالی
سامانه  MA-DR30یک دیتاالگر ارزان قیمت در ابعاد کوچکک

بکا

قابلیتهای باال است که در انواع مختلف طراحی ساخته میشکود
این سامانه به منظور دادهبرداری از سیگنالهای آنکاال

دیییتکا

ثبکت داده انکواع سنکهورهاو مکورد اسکتقاده قکرار میگکیرد بکا
استقاده از مکل های مختلکف ایکن دسکتگاه میتکوان سکیگنا های
آنالو

لتاژیو سیگنا های آنالو

سیگنا PWM

جریانیو سیگنا های دیییتکا و

انواع سنهورهای دماو رطوبتو فکاارو ککرنو

انکلرهای افزایای را ثبت ککرد دادههکای دریافکت شکله توسک

این دستگاه را میتوان با سرعت نمونه برداری قابک تنظیک و ر ی
کارت حافظه  SDذخیره نمکود همننیکن ایکن امککان فکراه شکله
است تا بتوان از طریق اس  USBدادههای دریافت شکله را ر ی
نرمافزار  mDASمااهله ثبت کرد عکو ه بکر اسک USBو ایکن
دستگاه میهز به اس ارتبکاطی  RS-485نکیز میباشکل ککه امککان
اتصا دستگاه را به تیهیزات صنعتی ماننکل PLCهکا

HMIهکا از

طریق پر تک ارتباطی  Modbus RTUفراه میکنل

ویژگیهایبارز

•

قابلیت اتصا مهتقی انواع سکنکهکورهکا هبهکتکه بکه نکوع

دستگاه)
•

قیمت مناسبو ابعاد کوچک

•

سرعت نمونهبرداری قاب تنظی

•

پایو شرای محیطی

•

قابلیت اتصا به کامپیوتر از طریق اس USB

•

ثبت داده در تیهیزات الکتریکی

•

قابلیت اتصا به انواع PLCها تیهیزات صنعتی

•

جمعآ ری ثبت داده در سیهت های کنتر صنعتی

•

پاتیبانی از پر تک Modbus RTU

•

جمعآ ری داده در سیهت ها تیهیزات تهت آزمایاگاهی

•

قابلیت ذخیرهسازی دادهها ر ی کارت حافظه SD

•

نرمافزار قلرتمنل با کارایی باال ه)mDAS

کاربردها
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زن ک

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-DR30-09/19(1)

مشخصاتفنی

Analog Inputs
Number of input channels

4 / 8 / 16 (Analog / Digital / PWM / Encoder/ Digital Temperature / RTDs / Thermocouple / 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

External memory

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

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

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

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-DR20-12/18(2

بررسیاجمالی
سامانه  MA-DR20یک

دکا

سسکاهاث ت کا س سث سب د کاس و ک

قادلیا داال سا ه سب نو ع مخالف طر حی ساخاه شکهث سکا
سیییاکا

ین سامانه ده منظوب س سثدرس بی ز سیهنالهای آنکاال

ت ککا س سث نککو ع سنککموبدا مککوبس سککاماسث قککر ب میگککیرس دککا
ساماسث ز مکه دای مخالکف یکن سسکاهاث میتکو
لااژی ،سیهنا دای آنالو

آنالو

سیهنا PWM

سکیهنا دای

جریانی ،سیهنا دای سیییاکا ،
رنک

نو ع سنموبدای سما ،بطودکا ،شکراب

ب ت ا رس س سثدای سبیاشا شهث توسط ین سساهاث ب میتکو

دا سرعا نمونه درس بی قادل تنظیم ،ب ی ابت حاشظکه  SDذخکیرث
ز طریک

نموس دمچنین ین مکا شکر دم شکهث سکا تکا داکو

سککط  USBس سثدککای سبیاشککا شککهث ب ب ی نر شککر ب mDAS
مرادهث ت ا نموس ز جمله مهمتکرین یگگیدکای یکن سسکاهاث
ده قادلیا ذخیرثسازی س سثدکا دکا شرمادکای سکاانه بس،

میتو

مکا ش ا یا غیر ش ا
مصرف تو

رس

انالهای ب سی ،د کاس

ز

کم

پایین شابث رس ین یگگیدکا ،سسکاهاث MA-DR20

ب ده گرینه ی مناسب در ی ت ا نو ع س سثدای آنالو

ویژگیهایبارز


سیییاکا
•

ت هیل نموسث سا

قادلیا تصا مماقیم نو ع سکنکمکوبدکا هدمکاکه دکه نکوع

سساهاث)

کاربردها
•

پای

•

ت ا س سث سب تیهیر ت لکاریکی

•

جمعآ بی ت ا س سث سب سیمامدای نار صن ای

•

جمعآ بی س سث سب سیمامدا تیهیر ت تما آزمایرهادی

شر یط محیطی

•

د اس و

•

سرعا نمونهدرس بی قادل تنظیم

•

طیف سیع محه سث لااژ جریا

•

قادلیا تصا ده امپیوتر ز طری

•

قادلیا ذخیرثسازی س سثدا ب ی ابت حاشظه SD

•

نر شر ب قهبتمنه دا اب یی داال ه)mDAS
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ز

م

ب سی

سط USB

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
MA-CAT-DR20-12/18(2)

مشخصاتفنی

Analog Inputs
Number of input channels

4 / 8 (Analog / Digital / PWM / Digital Temperature / RTDs / Thermocouple / Strain /
Bridge )

Resolution

12 / 16 bit

Sampling frequency

100 SPS (Max)

Analog input connector

2/3/4/5/6-Pin (3.5mm pitch)

Connectivity
Power

DC-12V/DC-24V 5.5 x 2.1mm JACK

Data communications

USB, Connector: Type B

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)

اطالعاتسفارش

General
Operating Temp. range

-10 ° C to +50° C

Dimensions

170 x 140 x 60 mm

Input voltage (VIN)

DC-12V/DC-24V

Power consumption

<30W

MA-DR20-TK04
Input Signal
AV: Analog Voltage
AI: Analog Current
T : Temperature
TK : Thermocouple K
S: Strain Sensor
B: Bridge
PW: PWM
RT: RTD

Number of Channels
04 / 08 / 16

شمایکلینرمافزار
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-VD20-10/17(1

بررسیاجمالی
ستگاهیبرایراهاندازیوکنترلشیررهرای

راهاندازMA-VD20د


هیدرولیکسرووتناسبیاست.ایندستگاهازدوکانالمستقل
تشکیلشدهاست،درنتیجهاینامکانوجودداردترا برتروان از
آنبرایراهاندازیدوشیربهطورهمزمانیایکشیردو ورودی

استفادهنمود.برایجلوگیریازتاثیرخروجیدرمدار کرنرتررل و
سیگنالفرمانورودی،بخشهایخروجیوورودیبهطرور کرامرل

ازهمایزولهشدهاند.عالوهبراینبرایهربخشمنبع ترذرهیره
جداگانهدرنظرگرفتهشدهتاازاثرگهاریخرروجری روی ورودی
هایآنالوگومدارپردازشوکنترلجلوگیریشرود .ورودی هرر
کانال،سیگنالفرمانآنالوگاستکهمیتواند در مردردودههرای

مختلفصفرتا01ولت-01،تا+01ولت،صفرتا5ولرت و -5
تا+5ولتبهورودیاعمالشود.مددودهسیگنالورودیتروسر 
کاربروازطریقدیپسوئیچمربوطهقرابرل ترنرظریرم اسرت .ایرن

سیگنالتوس مبدلآنالوگبهدیجیتالدراختیارپردازندهاصلی
قرارمیگیرد.مددودهمجازجریانخروجیتوس کاربروازطرریرق

یکمقاومتمولتیترنقابلتنظیموازطریرق نرمرایشرگرر قرابرل
کاربردها

مشاهدهاست.

•

راهاندازیشیرهایهیدرولیکسرووتناسبی


•

راهاندازیموتورهای DCتوانپایین


•

ابعادووزنمناسب

•

کنهایتوانپایین
اندازیگرم 


راه

•

ورودیوخروجیایزوله

•

استفادهبهعنوانراهاندازدوکانالپلH


•

سازگاریباطیفوسیعورودیهایآنالوگاستاندارد


•

قابلیتتنظیمحداکثرجریانخروجی

•

قابلیتکالیبراسیونخودکارباتوجهبهامپدانسشیر

•

قابلیتاضافهنمودنسیگنالDitherبادامنهوفررکرانرس

ویژگیهایبارز


مختلف
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مشخصاتفنی

Analog Inputs
Number of input channels

2

Acceptable input ranges

User selectable: 0 to 5V, 0 to 10V, -5 to +5V , and –10 to +10V

Input Impedance

20KΩ

Output
Output band width

50Hz

PWM Frequency

1K/5K/10K

Dither Amp

0/2/5/10 %FS

Dither Frequency

100/200Hz

Output max current

100mA/200mA/500mA/1A/2A/2.5A

General

اطالعاتسفارشمحصول

Operating Temp. range

-40 ° C to +85 ° C

Dimensions

110x100x70 mm

Weight (PVC box)

200 gr

Input voltage (VIN)

18 to 36V (24V)

Power consumption

<10W

MA-VD20-1N5
Max Output Current
(A)

Max Output Voltage
(V)
Output Isolation
N : Not Isolated
I : Isolated

دیاگرامبلوکی

+Vs

+Vs

-Vs

-Vs

Supply Voltage

COM

Input2

AIN2

COM

AIN1

Input1

12 to 36V DC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fixed DC-DC

Adjustable Stepdown
DC-DC

10

OUT1
AIN1
Microcontroller
Selectable
Gain ADC
AIN2

Output1

14

OUT2-

13

OUT2+

12

OUT1-

OUT1+

11

15

16

17

18

19

Dithering
Scaling
Filtering
PWM Generation

Output2
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H-Bridge 1

PWM
Driver 1

H-Bridge 2

Optical
Isolator

20

Configuration
Switchs

PWM
Driver 1

Isolated Current
Sense

OUT2

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
)MA-CAT-SA20-12/20(1

بررسیاجمالی

مبدل لودسل و استرینگیج سری  MA-SA20یک مبدل  2کاناانل
است که جهت تبدیل خروجی لودسل باه سایالااانل اساتاناادا د
آانلوگ طراحی و سنخته شده است .این مبدل سانگگان بان اااوا
لودسلهن ،استرینگیجهن و پلهنی ااداگهگیاری اسات .بانبا ایات
ااتخنب محدوده ولتنژ و ودی ،تاظیم ولتنژ تغذیه ،تاااظایام zeroو
spanمجزا برای هر کنانل و ااتخانب ماحادوده ولاتانژ یان جاریان
خروجی ،اگ ویژگیهنی این مبدل به شمن می ود.
و ودی هر دو کنانل ،سیلانل آانلوگ ولتنژی است که میتوااد د
محدودههنی مخت ف  -01تان  +01مایا ایولات -21 ،تان +21
می یولت -01 ،تن  +01می یولت و  -011تن  +011می یولت باه
و ودی اعمنل شود .خروجی مبدل ،سیلانل آاانلاوگ ولاتانژ و یان
جرینای است که میتوااد د محدودههنی مخت ف صفر تن  01ولات،
 -01تن  +01ولت -0 ،تن  +0ولت ،صفر تن  21می یآمپر -21 ،تان
 +21می یآمپر و  -01تن  +01می یآمپر د ینفت شاود .اااتاخانب
او و محدوده سیلانل و ودی و خروجی توسا کان بار اگ طاریا
دیپسوئیچ مربوطه بنبل تاظیم است.
کاربردها

•

اهااداگی ااوا لودسلهن

•

اهااداگی ااوا استرینگیجهن

•

دا ای دو کنانل و ودی

•

اهااداگی ااوا پلهنی ااداگهگیری

•

تغذیه و ودی  2۲ولت ایزوله

•

•

سنگگن ی بن طیف وسیع لودسلهن ،استرینگیجهان و پالهانی

ویژگیهایبارز


تنمین سیلانل مو د اینگ کاترلرهنیی اظیر PLC

ااداگهگیری
•

بنب یت تاظیم حداکثر ولتنژ/جرین خروجی

•

بنب یت کنلیبراسیو توس کن بر

•

مجهز به فی تر اویز  01هرتز برق شهر
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MAHDA EMBEDDED SYSTEMS
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بررسیاجمالی

مبدل لودسل و استرینگیج سری  MA-SA10یک مبدل  1کاناانل
است که جهت تبدیل خروجی لودسل به سیگننلاستنادارد آانلاو
طراحی و سنخته شده است .این مبدل سنزگنر بن ااواع لودسالهان
استرینگیجهن و پلهنی اادازهگایاری اسات .لانبانایات اااتا ان
محدوده ولتنژ ورودی تنظیم ولتنژ تغذیه تاناظایام zeroو span
مجزا برای هر کنانل و اات ن

محدوده ولتنژ ین جرینن خاروجای از

ویژگیهنی این مبدل به شمنر میرود.
تغذیه سنسور بن توجه به سفنرش در دو اوع  11ولت ین  5ولات
در ورودی تأمین میشود که به ترتیا

بانزه سایاگانانل آاانلاو

ورودی  -01تن  +01مینیولت ین  -11تان  +11مایانایولات را در

اختینر کنربر لرار میدهد .اات ن

محدوده بهره سیگننل خروجی در

برخی از مدلهن توسط کنربر از طریق دیپسوئیچ مارباوطاه لانبال
تنظیم است.

کاربردها

•

راهاادازی ااواع لودسلهن

•

راهاادازی ااواع استرینگیجهن

•

ابعند و وزن مننس

•

راهاادازی ااواع پلهنی اادازهگیری

•

تغذیه ورودی  0۲ولت ایزوله

•

تنمین سیگننل مورد اینز کنترلرهنیی اظیر PLC

•

سنزگنری بن طیف وسیع لودسلهن استرینگیجهان و پالهانی

ویژگیهایبارز


اادازهگیری
•

لنبنیت تنظیم حداکثر ولتنژ/جرینن خروجی

•

لنبنیت کنلیبراسیون توسط کنربر

•

مجهز به فینتر اویز  51هرتز برق شهر
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