Sistema de aquisição de sinais

K20-16E

Completo sistema de aquisição de sinais, ideal para ensaios
multiponto em laboratórios, monitoramento de processos industriais
complexos e implementação de sistemas de medição com alta
densidade de transdutores
 16 canais de entrada para sinais
unipolares e bipolares.
 Interfaces de comunicação USB,
RS232 e paralela para fácil integração
com computadores, coletores de
dados, HMIs e CLPs.
 Protocolo de comunicação
aberto, simplificando a integração
com softwares comerciais e
desenvolvimento de novos
aplicativos.

 Compatível com vasta gama de
sensores de deslocamento linear,
pressão, temperatura, células de
carga, entre outros.
 Acompanha software Metrolog SIAD
para fácil configuração, aquisição de
dados e visualização de gráficos.
 Eletrônica de alta exatidão e
resolução para as aplicações mais
exigentes.

www.metrolog.net
email: metrolog@metrolog.net

Suporte de apoio para
até 3 equipamentos
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Características gerais
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K20-16E

450 mm

130 mm

Sistema de aquisição de sinais

150 mm

150 mm

18 mm

Canais disponíveis

16 canais (conectores mini-DIN 4 pinos)

Sensores compatíveis
Sensores de deslocamento linear
Pressão
Outros

Sensores com saída DC simples ou simétrica
Tipo LVDT com saída DC simples ou simétrica, ogivas eletrônicas,
potenciométricos.
58 mmsensores
150 mm
Transdutores de pressão com saída em tensão ou corrente, pré-amplificados.
Células de carga, sensores de temperatura, sinais provenientes de circuitos de eletrônicos diversos.

Aplicações típicas

Inspeção dimensional de tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento: espessura, diâmetro interno,
diâmetro externo, ângulo de inclinação, planeza, retitude, perfil de linha, concentricidade, perpendicularidade,
circularidade, cilindricidade, coaxialidade, entre outras.
Controle de processos: monitoramento multiponto de dispositivos de montagem, controle de processos de
usinagem, análise contínua em processos de transformação.
Ensaios
laboratoriais: tração de corpo de prova, monitoramento da expansação/contração de amostras,
L/D
monitoramento do comportamento dinâmico de estruturas, monitoramento de pressão e temperatura em
processos químicos.

D

Aquisição de dados
10-BIT I/O

183 mm

Sistema deIDaquisição com compensação dinâmica de drift eletrônico e de temperatura.
Conversor ΔΣ 24-bit com referência interna de alta precisão e filtro digital (frequência de corte de 10Hz).

Características dos canais de entrada
RS232-C
Campo de medição
Alimentação auxiliar para sensores
Resolução efetiva
Erro de offset (máximo)
Exatidão absoluta / linearidade
Interfaces
Computador / Coletor de dados

18 mm

130 mm

C

130 mm

B

405 mm

A

58 mm

AC

405 mm

-10VDC a + 10VDC com proteção de sobretensão
-15VDC e +15VDC (máximo 30mA por canal)
0,2 mV (T=0,1s 3σ)
0,1 mV (T=1s 3σ)
0,04183
mV mm
(T=10s 3σ) 18 mm
0,025 mV (T=25s 3σ)
1,5 mV (em relação à referência interna de precisão)
0,05 mV (entre canais)
0,01%fe / 0,05%fe
Serial assíncrona padrão RS232C (conector DB9F)
91 mm
USB 1.1 (com device driver para virtualização de porta serial padrão RS232C)
10-bit, coletor aberto, foto-acoplada (5-24V, 50mA máx)
10-bit, foto-acoplada (5-24V)

91 mm

Saídas digitais
Entradas digitais

Acompanha software Metrolog SIAD para aquisição de dados e visualização gráfica.
Protocolo de comunicação aberto com documentação detalhada para integração com outros softwares ou
91 mm de91
mm
desenvolvimento
aplicativos
especiais. Transmissão ASCII simples e binária disponíveis.

Taxas de comunicação

Máximo de 160 leituras/s (compartilhamento por todos os canais ativos)

Alimentação

ID

Classe de proteção
Funcionalidades adicionais

91 mm

Software e protocolo de comunicação

A

Saída Analógica

90~240VAC, 50~60Hz, 15VAMáx

L/D

B

C

D

L/D

IP53, IEC 60529 (IP43 quando em ambiente com poeira condutiva)
RELÉ

Configuração dos parâmetros internos e diagnóstico através de acesso terminal (via porta RS232 ou USB).
Capacidade de atualização de firmware interno em campo.
AC

RS232-C

172 mm

91 mm

0 a +45ºC (+32 a +113ºF)
-15 a +55ºC (+5 a +131ºF)

Dimensões

88 x 168 x 172 mm
(sem
206
mmbase)

88 mm

Umidade relativa máxima de 80% sem condensação

RELÉ
Saída Analógica

172 mm
RELÉ

A
Saída Analógica
Entrada Sensor

168 mm

88 mm

L/D

ID

88 mm

0-16E

USB

AC

Entrada Sensor

172 mm

CANAIS DE ENTRADA
RS232-C

USB

AUX

10-BIT I/O

AUX

168 mm

10-BIT I/O

172 mm

88 mm

RS232-C

L/D

L/D

ID

Conexões e dimensões externas

6E

D

RS232-C

A

Especificações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Fotos, diagramas e aplicações meramente ilustrativas.

CANAIS DE ENTRADA

B

C

10-BIT I/O

172 mm

2,5 kg

168 mm

A

ID

Umidade
Peso

ID

10-BIT I/O

206 mm

Entrada Sensor
Temperaturas
Trabalho
Armazenagem

A

CANAIS DE ENTRADA
RS232-C

AUX

10-BIT I/O

168 mm

Metrolog Controles de Medição
Rua Sete de Setembro, 2671 - Centro
13560-181 - São Carlos - SP - Brasil

USB

172 mm
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