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Condicionador de sinal de alto desempenho para aplicações
industriais, laboratoriais e acadêmicas

Conversão direta de ferramental de medição pneumático
para sinal incremental 1Vpp/TTL, RS232 ou USB

 � Condicionador de sinal digital, sem ajustes analógicos ou 
pneumáticos 

 � Alta estabilidade e resolução de trabalho típica de 0,1μm 

 � Capacidade de calibração interna e externa 

 � Filtros digitais ajustáveis 

 � Compatível com controladores lógicos de processos (CLP), 
microcomputadores e equipamentos com entrada para 
sinais em quadratura (senoidal 1Vpp ou digital TTL) 
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Condicionador de Sinal Eletropneumático

Série SD20p
Especificações gerais

Codificação dos produtos

Especificações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio. Fotos, diagramas e aplicações meramente ilustrativas. 
Linha completa de condicionadores de sinais disponível em

http://www.metrolog.net/signal_conditioner
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Número de módulos agregados 1 canal 2 canais 3 canais 4 canais

Dimensões externas
(condicionador) 155 x 75 x 28 mm 155 x 91,5 x 69,4 mm 155 x 91,5 x 96 mm 155 x 91,5 x 122,4 mm

Dimensões externas
(filtros e regulador de pressão) 181 x 61 x 187 mm 345 x 122 x 151 mm 345 x 122 x 151 mm 345 x 122 x 151 mm

p Interface

1Vpp/TTL Saída senoidal 1Vpp em quadratura, incremental / Saída TTL em quadratura, incremental (selecionável pelo usuário)

RS232 Interface de comunicação serial assíncrona padrão RS232-C, EIA-RS232 (V.24)

USB Interface de comunicação serial síncrona padrão USB 2.0

Interface de comunicação

SD20p-1Vpp/TTL
Saída senoidal 1Vpp em quadratura, incremental ou

Saída TTL em quadratura, incremental (selecionável pelo usuário). Conector DB15 Macho integrado

SD20p-RS232 Interface de comunicação serial assíncrona padrão RS232-C, EIA-RS232 (V.24). Conector DB9 Fêmea e cabo auxiliar integrados

SD20p-USB Interface de comunicação serial síncrona padrão USB 2.0. Conector USB padrão A integrado

Filtros Filtro digital primário FIR e filtro digital secundário MM ajustáveis

Conversão analógico-digital Conversor A/D 24-bit de alto desempenho com taxa de conversão selecionável (10 ou 80 amostras/s)

Calibração Externa para modelo SD20p-1Vpp/TTL. Interna ou externa para modelos SD20p-USB ou RS232

Ruído de fundo típico(1)
Modo de leitura normal (10 leituras/s): 0,035μm

Modo de leitura rápida (80 leituras/s): 0,1μm

Resolução / Exatidão de trabalho limites(2) 0,01μm / 0,1μm

Alimentação

SD20p-1Vpp/TTL 5 V ± 5%, fornecida pelo próprio barramento, consumo de 200mA máximo

SD20p-RS232 5 V ± 5%, fornecida pelo próprio barramento RS232 ou através de cabo bipolar integrado, consumo de 200mA máximo

SD20p-USB 5 V ± 5%, fornecida pelo próprio barramento USB, consumo de 200mA máximo

Temperatura 0ºC a 60ºC para armazenamento e 10ºC a 50ºC durante funcionamento

Classe de proteção IP50

(1) Valor típico baseado em ogiva padrão com sensibilidade de 3Pa/μm e conversão de 24-bit. Ruído considerado dentro de intervalo de confiança de 99,7% (± 3σ) com amostras obtidas em intervalo de 30 segundos.
(2) Valores típicos baseados em ogiva padrão com sensibilidade de 3Pa/μm e folgas de trabalho adequadas (região linear de trabalho). Consulte manual para detalhamento técnico.


