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Profesjonalny miernik z najnowszej  generacj i V7
Profesjonalny miernik ALMEMO® 202 zapewnia liczne
wyj tkowe funkcje w specjalnych zastosowaniach przy 
zastosowaniu cyfrowych czujników ALMEMO® D6 i 
najnowszych czujników ALMEMO® D7.

Jasno pod wietlany wy wietlacz, atwa i wygodna obs uga za 
pomoc  klawiszy programowalnych
Bia y, pod wietlany wy wietlacz graficzny gwarantuje, e fun- 
kcje i mierzone warto ci mog  by  przegl dane w najwyra niej- 
szy mo liwy sposób.  Urz dzenie jest atwe i wygodne w obs u- 
dze za pomoc  4 klawiszy programowalnych i bloku kursora. 
Wskazówki menu s  jasno skonstruowane i zrozumia e. 
Wy wietlacz czujnika wskazuje warto  zmierzon  z odpowied- 
nimi specyficznymi dla czujnika funkcjami, np.: kompensacj  
temperatury, kompensacj  ci nienia atmosferycznego. 
Wielko ci mierzone, szczytowe, rednie oraz graniczne mog  
b  wy wietlane w przejrzysty sposób w formie listy lub wykre- 
su s upkowego. 
W celu wy wietlenia parametrów wymaganych przez dan  apli- 
kacj , u ytkownicy mog  tak e skonfigurowa  w asne menu, z 
zakresu 50 ró nych parametrów. Wybór j zyków: niemiecki, 
angielski i francuski. 

Kompleksowe programowanie wszystkich parametrów 
czujników ALM EMO® D6 i D7 
Profesjonalny miernik ALMEMO®202 posiada menu progra- 
mowania daj ce mo liwo  kompleksowego zaprogramowania 
wszystkich parametrów niezb dnych dla cyfrowych czujników 
ALMEMO®D6 i D7.  Wybierane s  wymagane zakresy pomia- 
rowe (dla ALMEMO®D7 do 10 kana ów pomiarowych) i konfi- 
gurowane s  inne odpowiednie parametry czujnika, np.: rednia 
ruchoma, kompensacja ci nienia atmosferycznego, kompensa- 
cja temperatury. 

Jeden miernik na ka d  potrzeb
To tczne, kompaktowe urz dzenie mo e, opcjonalnie, by  wy- 
posa one w gumow  os on  zanezpoeczaj c  przed wstrz sami. 
Najnowsza technologia zmniejszaj ca zu ycie energii, pozwala 
na wyd u enie czasu pracy. Przy zastosowaniach stacjonarnych, 
mo liwy jest monta  na szynie DIN. 

Rejestrator  dla wszystkich aplikacj i pami ci masowej
Do rejestracji danych pomiarowych dost pna jest zewn trzna 
pami  - karta SD z wtykiem. 
Przy d ugoterminowym, autonomicznym monitoringu rejestra- 
tor mo e pracowa  w oszcz dnym energetycznie trybie u pienia

Dwa wej
ALM EMO® D6 i D7

Do miernika mo szystkie nowe cyfrowe czujni- 
ki ALMEMO®D6 i D7, daj

ALMEMO® z zakresami cyfrowymi, np.: 
turbiny przep

ALMEMO® 202 obs ALMEMO®.

Nowe cyfrowe czujniki ALM EMO® D7
Dzi ALMEMO®D7 system ALME- 
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ALMEMO® D7, dzia

ALMEMO® 202, zapewniaj

ALMEMO® D7 s
ALMEMO® i mog

Warto
 Opis czujnika 

i informacje o nim mog
Ka  D7 ma swój w . 
Wszystkie pracuj

D7 osi

Wtyk ALMEMO® D7 mo

.

Inne wyposa
Dwa wyj ALMEMO® mog do po

ALMEMO®z przeka

Z opcj  KL mo
ALMEMO® (np.: czujników temperatury lub ci
ALMEMO® D6/D7) - programowanie wielopunktowej 
adjustacji lub linearyzacji we samym wtyku ALMEMO®. Opcja 
ta dost
ALMEMO®.  Z  (DIGI), wtyki ALMEMO®

D6 i D7.
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Profesjonalny miernik, najnowsza generacja V7 
Dwa wej  do wszystkich cyfrowych czujników ALMEMO® D6 i D7 
do standardowych czujników ALMEMO® o zakresie pomirowym DIGI 
Rejestrator przy zastosowaniu z zewn

Wej 2 gniazda wej ALMEMO® dla wszyst- 
kich cyfrowych czujników ALMEMO®D6 i 
D7 oraz standardowych czujników
ALMEMO®z zakresem pomiarowym DIGI

Klasa dok zale
 ALMEMO®

Zakres pomiarowy dla czujników ALMEMO®D6 i 
standardowych czujników ALMEMO® z 
zakresem DIGI 2.5 / 10 mops (pomiarów 
na sekund  
dla czujników ALMEMO® D7 do 1000 
mops (zale )

Kana do 20 kana
 ALMEMO® D7 

6 / 9 / 12 V, maksimum 0.4 AZasilanie czujników

Wyj 2 gniazda ALMEMO®, odpowiednie do 
wszystkich modu (analogowe 
/ dane / wyzwalanie / przeka , etc.)

Wyposa

zne                                                    Wy wy , 128 x 64 pikseli, 
8 rz 2 bia  LEDy

Klawiatura 7 silikonowych klawiszy (z których 4 program.

zegar czasu rzeczywistego, bufor. bateryjneData i godzina

Pami 99 wielko
wo ane na wy y

Pami wtyk. (akcesoria) ALMEMO®z kart pami  
SD, 512 MB (zapis do 30 milionów 
wielko )

Zasilanie

Zestaw baterii                     3 baterie alkaliczne AA 

Zasilacz ZA1312NA10  100 do 240 VAC
na 12 VDC, 2 A  elektrycznie izolowany

Przewód adaptera DC ZA2690-UK 10 do 30 V, 0.25 A 
elektrycznie izolowany

Zapotrzebowanie pr  (bez modu )
Tryb aktywny ok. 35 mA
z pod . 70 mA 
tryb u . 0.05 mA

Akcesoria Kod zamówienia

Zasilacz 12 V / 2 A
Przewód adaptera DC, 10 do 30 VDC, 12 V / 0.25A, elektrycznie izolowany
Os
Mocowanie magnetyczne
Monta
Walizka
Techniki sieciowania, modu Bluetooth (patrz rozdzia „ Sieciowanie“)

Przewody pod zamówienia

Przewód transmisji danych USB, izolowany elektrycznie
Przewód transmisji danych Ethernet, izolowany elektrycznie
Przewód wyj , -1.25 do 2.0 V, 0.1 mV / 
Przewód transmisji danych RS232, izolowany elektrycznie
Techniki sieciowe, modu Bluetooth (patrz rozdzia  "Sieciowanie“)

Dostawa standardowa Kod zamówienia

Miernik, baterie, instrukcja obs

Opcje Kod zamówienia

Wielopunktowa adjustacja i/lub linearyzacja mo ALMEMO®  - by


