
Dwukana³owy rejestrator danych AR200

• 2 uniwersalne wejœcia pomiarowe nie izolowane 
galwanicznie (RTD, TC, pr¹dowe, napiêciowe, 
rezystancyjne)

• Wejœcia analogowe pêtli pr¹dowej z zasilaniem z przyrz¹du

• 2 wyjœcia alarmowo-steruj¹ce 

• Rejestracja w wewnêtrznej pamiêci, na karcie pamiêci 
SD/MMC lub pamiêci USB

• Graficzny wyœwietlacz LCD monochromatyczny 
z podœwietleniem t³a

• Porty: RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (10-base-T, TCP/IP), 
USB

• Serwer www do wspó³pracy z dowoln¹ przegl¹dark¹

• Bezp³atne oprogramowanie do prezentacji graficznej lub 
tekstowej zarejestrowanych pomiarów oraz do konfiguracji 
urz¹dzenia
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WEJŒCIA POMIAROWE
• 2 uniwersalne wejœcia pomiarowe nie izolowane 

galwanicznie (termorezystancyjne, termoparowe i ana-
logowe). Pomiar temperatury oraz innych wielkoœci 
fizycznych (np. wilgotnoœæ, ciœnienie, poziom, prêd-
koœæ, itp.) przetworzonych na standardowy sygna³ 
elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷850W)

• kompensacja temperatury zimnych koñców termopar 
(automatyczna lub sta³a)

• kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystan-
cyjnych

• wbudowany zasilacz 24VDC do zasilania przetworni-
ków obiektowych

WYJŒCIA
• 2 wyjœcia alarmowe/regulacyjne z sygnalizacj¹ stanu 

pracy 
REJESTRACJA WYNIKÓW POMIARU

• zapis danych w standardowym pliku tekstowym 
umieszczonym w wewnêtrznej pamiêci rejestratora, na 
karcie SD/MMC lub pamiêci USB w systemie FAT

• zapis danych do zape³nienia pamiêci, sygnalizacja 
zape³nienia

WYŒWIETLANIE WYNIKÓW POMIARU
• wyœwietlacz graficzny 

LCD, 128x32 punkty, 
monochromatyczny 
z podœwietleniem t³a

• graficzne, tekstowe 
oraz mieszane meto-
dy prezentacji warto-
œci mierzonych

• wyœwietlanie danych 
pomiarowych w trybie 
jedno i dwukana³o-
wym

KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZÊDNYM
• interfejs szeregowy USB, RS485 (MODBUS-RTU), 

Ethernet (10base-T, TCP/IP)
• serwer WWW do wspó³pracy z dowoln¹ przegl¹dark¹ 

internetow¹, strona zawiera informacje o pomiarach, 
stanie wyjœæ, rejestracji, itp.

• mo¿liwoœæ przenoszenia danych archiwalnych i konfigu-
racyjnych na karcie SD, pamiêci USB oraz za pomoc¹ 
portu USB komputera lub poprzez Ethernet

OPROGRAMOWANIE
• do³¹czone bezp³atne oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce 

prezentacjê graficzn¹ lub tekstow¹ zarejestrowanych 
wyników oraz konfiguracjê parametrów

Dostêpne akcesoria:
• karta pamiêci SD (2GB), czytnik kart SD/MMC, pamiêæ 

USB (2GB)
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Dwukana³owy rejestrator danych AR200

DANE TECHNICZNE 

WEJŒCIA POMIAROWE

Iloœæ wejœæ: 2 uniwersalne (programowalne) 

Separacja galwaniczna miedzy kana³ami: Nie 

Czas odpowiedzi: 1...10 s (programowalny)

Rezystancja doprowadzeñ (RTD, W): Rd < 25 W (dla ka¿dej linii)

Pr¹d wejœcia rezystancyjnego (RTD,  W): ~550 mA

B³¹d przetwarzania (w temp. 25 °C)

podstawowy dla RTD, mA, V, mV, W: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra

dla termopar: 0,2% zakresu pomiarowego ±1 cyfra

dodatkowy dla termopar < 2 °C (temperatura zimnych koñców)

dodatkowy od zmian temp. otoczenia < 0,005% zakresu wejœcia / °C

 WYJŒCIA DWUSTANOWE

Iloœæ wyjœæ: 2 (ze wspólnym wtykiem)

Typ wyjœæ: 

przekaŸnikowe 5A / 250V ~ (dla obci¹¿eñ rezyst.), SPST

SSR (opcja) tranzystorowe typu NPN OC, 24V, rezystancja wewn. 850W

WYŒWIETLACZ

Typ wyœwietlacza: LCD graficzny, 128 x 32 punkty (73 mm x 19 mm), 

podœwietlenie t³a z regulacj¹ jasnoœci

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

USB (typu A4)

tryb podrzêdny (device) sterowniki dla systemu Windows 2000/XP/Vista/7

tryb nadrzêdny host, obs³uga pamiêci USB

RS-485

Protokó³ Modbus RTU

Prêdkoœæ transmisji 2,4...115,2 kbit/s

Format znaku 8N1

Separacja galwaniczna Brak

Ethernet 10-base-T, RJ-45, serwer www

Protoko³y TCP/IP

Prêdkoœæ transmisji ok 10kB/s

REJESTRACJA WYNIKÓW

Typ pamiêci

Wewnêtrzna 4MB, tyo FLASH, system plików FAT12, zapis do 72 tys. 

pomiarów dla 2 kana³ów

Zewnêtrzna karta SD/MMC FAT16, FAT32, maksymalny rozmiar 2GB, zalecany rozmiar 

£1GB i FAT16, z³¹cze z wyrzutnikiem

Zewnêtrzna pamiêæ USB FAT16, FAT32, maksymalny rozmiar 4GB, zalecany rozmiar 

£1GB i FAT16, z³¹cze typu A4

Zegar czasu rzeczywistego kwarcowy, uwzglêdnia lata przestêpne, 

podtrzymywanie bateria litowa CR1220

ZASILANIE 

Napiêcie zasilania: 230 VAC (85-260 VAC/5VA)

24 VAC/DC (20...50 VAC / 5 VA, 22-77 VDC / 5 W) 

Zasliacz przetworników 24 VDC / 50 mA
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Dwukana³owy rejestrator danych AR200
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OBUDOWA LISTWA ZACISKOWA I GNIAZDA

 
INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA 

Warianty kodu  XXX -X -X -X 

Rejestrator AR200  AR200    

Zasilanie     

230 VAC  S1   

24 VAC/DC  S2   

Wyjœcie 1, 2     

PrzekaŸnik  PP  

SRR  SS  

Interfejs Ethernet  

Brak  Bez oznaczenia 

Interfejs Ethernet RJ45 

WARUNKI PRACY

Znamionowe warunki pracy 0...50 °C, <100 %RH (bez kondensacji)

Œrodowisko pracy powietrze, gazy neutralne

WYMIARY MECHANICZNE - OBUDOWA

Typ obudowy: Do zabudowy tablicowej, samogasn¹cy Noryl 94V-0, 

poliwêglan

Wymiary (wys. X szer. X g³.): 96 mm X 48 mm X 79 mm 

Wymiary wyciêcia w panelu: 92 mm X 46 mm 

Masa: ok. 215 g

Stopieñ ochrony od strony p³yty czo³owej: IP65 

Stopieñ ochrony od strony p³yty tylnej: IP20 
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