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Tříkanálový záznamník MEg21
Užití:
Tříkanálový záznamník měří stejnosměrná i střídavá napětí U1 a U2 a proud I. Je ovládán
programem instalovaným v dataloggeru MC9090 série 9000, výrobce SYMBOL.
Z dataloggeru je rovněž napájen a využívá jeho nedestruktivní paměť pro ukládání naměřených dat.
Základní aplikace je určena pro korozní průzkum a je systémově v rámci celé společnosti
RWE řízena SW produktem GASACOR II, který udává místa i termíny měření a určuje
měřicí postupy v jednotlivých měřicích bodech. Tato měření jsou díky dataloggeru SYMBOL navázána na čtečky kódů a v plynárenství nezbytný systém GPS pro určení místa
měření a místa poruchy.
Po rozšíření napěťových rozsahů je možné záznamník MEg21 použít i pro jiná měření.
Je ověřena i varianta s galvanicky oddělenými vstupními napětími nebo s měřením napětí,
proudu a odporu.
Technické parametry:
Rozsahy napětí:

50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V.

Rozsahy proudu:

20 mA, 200 mA a 2 A.				
větší proudy lze měřit přes bočník MEg20.1 40 A.

Záznamník MEg21 má automatické přepínání rozsahů.
Přesnost měření napětí i proudu:

lepší než 1 % MH + 0,5 MR				
MH – měřená hodnota, MR – měřicí rozsah

Vstupní odpor napěťových vstupů: 10 MΩ
Odpor proudových vstupů:

1 Ω na rozsahu 20 mA a 200 mA, 0,1 Ω na rozsahu 2 A

Rychlost vzorkování:

128 vzorků / 20 ms

Volitelná doba měření:

80 ms / 160 ms / 320 ms / 640 ms

T provozu, napájení z dataloggeru: 8 hod
Měření potenciálů Eon / Eoff:

kontakt relé 50 V / 1 A

Napájení:

3,3 V / 40 mA

Pracovní teplota:

-20 °C až +50 °C

Rozměry:

75 x 70 x 40 mm (110 x 70 x 40 mm – s konektory)

Hmotnost:

100 g

Výrobce:

MEgA – Měřicí Energetické Aparáty, a.s.,
Okružní 794/29a, 638 00 Brno
tel: +420 541 225 007, fax: +420 541 225 015
e-mail: mega@e-mega.cz, http://www.e-mega.cz

10/11/2009

