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Inregistrator fără hârtie Data Logger GL200 
 

 

Facilităţi 
 

• înregistrarea simultană pe maxim 10 canale, 
mărimile măsurate fiind: tensiune, temperatură 
(cu termocupluri), umiditate (senzor opţional) 
sau orice semnal al unui senzor a cărui marime 
de ieşire e o tensiune 

 

• LCD de 3.5” pentru vizualizarea simultană, 
în timp real, a celor 10 mărimi măsurate 
 

• înregistrarea datelor în memoria interna 
nevolatilă sau pe un Memory Stick / preluare 
direct pe computer 
 

• independenţa totală prin utilizarea unui 
acumulator cu  autonomia de 6 ore. 
 

• izolare “fail-safe” între canale: conectarea 
greşită sau valori anormale (în afara gamei de 
măsură) pe un canal nu influenţează valorile 
celorlalte canale. 
 

• calcule statistice: media aritmetica, minim, 
maxim, RMS în timp real 
 

• intrare PULS pentru masurare turaţie (rot  / 
min) sau numarare impulsuri 
 
• intrare logică “Trigger” pentru pornirea 
/oprirea automată a măsurătorilor cu un semnal 
extern de comandă 
 

• conectare la PC prin portul USB (1.1) si 
posiblitatea de operare direct din computer cu 
un software usor de utilizat. 
 

• praguri de alarmare programabile pentru 
fiecare canal  
 

• o iesire de alarmare activă la depăşirea 
pragurilor programate pe orice canal analogic, 
pe intrarea de PULS sau pe cea LOGICA. 
 

• preluarea datelor în fişiere tip CSV (Comma 
Separated Values) ce pot fi uşor de prelucrat. 

  

 

 

 
Aplicaţii 

 

Orice aplicaţie de laborator sau în mediul 
industrial care necesită înregistrarea de date pe perioade 
de timp variate (de la minute la săptămâni) şi în care se 
preferă autonomia sistemului de achizitie (fără conexiune 
la PC şi într-o masura mai mica, fără alimentare la reţea): 
 

- Calificarea OQ/PQ pentru camere climatice folosite în 
industria farmaceutică şi alimentară. 
 

- Testarea  complexă a motoarelor termice (măsurare 
temperaturi în diferite puncte, turaţii, presiuni etc.) 
 

- Înregistrarea evoluţiei mărimilor de proces în industria 
chimică, petrochimie, energetică (parametri reactoare, 
coloane de distilare, cazane, schimbătoare de căldură) 
 

- Testarea încălzirii echipamentelor şi circuitelor  
electronice 
 

- Înregistrări complexe a mai multor mărimi care 
evoluează simultan: tensiuni, curenţi, temperaturi, 
presiuni, umidităţi, turaţii,  
 

- Studiul conductivităţii termice pentru diferite materiale  
 

- Înregistrarea evoluţiei condiţiilor de microclimat în  
hale,  depozite, sere, camere de germinare, camere curate 
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Specificaţii tehnice 
 

Număr de intrări analogice 10 canale 
Tensiune +/- 20, 50, 100, 500 mV, +/- 1, 2, 5, 10, 20, 50 V  
Temperatura Termocupluri: K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) 

Domenii de 
măsură 

Umiditate 0 ÷ 100%  (conversie din tensiune 0-1 V) 
Precizie achiziţie Conversie ADC pe 16 biti 
Viteza achizitie max. 10 samples/s, simultan pe toate canalele 
Impedanta intrare 1 MΩ  ±  5% 
Filtrare semnal intrare Se bazeaza pe calculul valorii medii variabile a setului de n 

măsurători: n = 1 (fără filtrare), 2, 5, 10, 20, 40 .  
Tensiune maximă permisă pe 
orice intrare analogică 

60 Vpp între intrarea “+” şi intrarea “-“ 
                  60 Vpp între orice intrare şi carcasă 

Display LCD 3,5”color, QVGA (320 x 240 pixeli) 
Moduri de afişare pe display - Grafic de valori + tabel de valori numerice (modul implicit) 

- Numai grafic de valori 
- Numai tabel (dimensiuni mari pt. a fi văzute la distanţă) 

Intrări digitale 1 intrare cu posibilitate de numărare impulsuri (PULSE) 
1 intrare digitală (LOGIC) 
1 intrare digitală pt. triggerare (EXT TRIGG) 

Turaţie 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M rpm Domeniu de 
măsură 
impulsuri Frecvenţă 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M imp./sec. 

Intrare de 
triggerare 

Funcţii 
 
 
Moduri de 
triggerare 
 

START, STOP pentru sesiunea de înregistrări 
 
- START: Off (triggerare inactivă), nivel, impuls extern, 
dată/oră preprogramate.  
- STOP: Off (triggerare inactivă), nivel, impuls extern, 
dată/oră preprogramate.  

Moduri de 
alarmare 

Intrări analogice: High, Low, Window In, Window Out. 
Intrare digitală/numărare: High, Low, Window In, Window 
Out 

Ieşire de 
alarmă 

Tip ieşire Cu colector in gol (rezistenta pull-up 100kΩ) 
Calcule statistice Valoare medie, valoare de vârf, valoare maximă,  

valoare minimă, RMS 
Capacitate memorie internă 3,5 MByte (aprox 5h la viteza maxima de inregistrare) 
Interfaţa PC USB (Ver 1.1) 
Măsurare mărimi neelectrice 
(semnale de la senzori cu 
ieşire în tensiune/curent) 

Scalare arbitrară pe fiecare intrare cu definirea mărimii ce se 
măsoară, conversie liniară şi calibrare în două puncte.  
Înregistrarea se face direct în valori ale mărimii respective 

Rezistenta la supratensiuni 350 Vpp timp de 1 minut între canale precum şi între fiecare 
canal de intrare şi şasiul principal 

Condiţii de mediu pentru 
funcţionare normală 

- Temperatură: 0 ÷ 40 ºC 
- Umiditate relativă 30 ÷ 80% RH 

Adaptor reţea 100 ÷ 240 Vca, 50/60 Hz 
Intrarea c.c 8,5 ÷  24 Vcc 

Alimentarea 

Acumulatori 
(optional) 

7,4 Vcc (2200 mAh) 

Puterea absorbita Maxim 28 VA (în c.a.) 
Dimensiuni externe 194 x 122 x 41 mm 
Greutate 480 g ( exclusiv adaptorul de reţea si setul de acumulatori) 

 


