
پیشروشرکت مهندسی فرا پژوه    
 

 

  2فریىی آ اصفهان،بلًار داوشگاٌ صىعتی اصفهان ،شهرک علمی ي تحقیقاتی اصفهان ، ساختمان فه

 318-12113333ومابر:      318-18285583 -12114341 تلفه:    15848-11888کد پستی: 
Email: info@farapajooh.com       Web: www.farapajooh.com 

 

 SPR15: Smart Papereless Recorder 15” With TouchScreen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اینچ 15 با صفحه نمایش  SPR15ثبات بدون کاغذ مدل  
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 :محصول شرکت فراپژوه پیشرو   SPR15 مذل  اغذثبات بذون ک

 
ضا زاشتِ ٍ  TC  ،RTD  ،mA  ٍmVاهکاى اًساظُ گیطی ٍ شذیطُ اًَاع سیگٌالْای آًالَگ اظ قبیل  SPR15ضکَضزض 

هی تَاًس هقازیط اًساظُ گیطی شسُ ضا بطای هست ظهاى ظیازی زض حافظِ ذَز ًگْساضی کٌس. سییگٌالْای اًیساظُ گییطی    

 Trend  ،Bargraph  ،Meter  ٍDigitalآى با شکلْای هرتلف اظ قبیل  LCDضٍی  Real Timeشسُ بصَضت 

ضٍی صفحِ  Eventّای تؼطیف شسُ ضٍی ّط سیگٌال ٍضٍزی، آى  Eventقابل ًوایش هی باشٌس ٍ زض صَضت بطٍظ 

ذَاّس بَز. ضلِ آالضم ًیع اهکاى تَلیس آالضم ّای صیَتی ضا بیطای سییگٌالْای ح یا       ACKًوایش قابل هشاّسُ ٍ 

 فطاّن هی کٌس.

ٌالْای ٍضٍزی ٍ سییگ  اهکاى اتصال سیگٌالْای زیجیتال بِ زستگاُ ٍ ًیع گطفتي ذطٍجیْیای زیجیتیال ًییع ٍجیَز زاضز    

 ًوًَِ بط ثاًیِ ًوًَِ بطزاضی شسُ ٍ قابل شذیطُ زض حافظِ زستگاُ هی باشٌس. 0111زیجیتال با ًطخ 

بصَضت ًوَزاض ٍ یا جسٍل ّ تٌس ٍ اییي هقیازیط بیا     ی ٍ هشاّسُکلیِ هقازیط اًساظُ گیطی شسُ زض ّط ظهاى قابل باظیاب

  ِ کاهپیَتط شرصی هی باشٌس.قابل اًتقال اظ زستگاُ ب CSVٍ یا  Excelفطهتْای 
 

 :دستگاه  مشخصات
 ًوًَِ بطثاًیِ بطای ّط ٍضٍزی  01کاًال ٍضٍزی آًالَگ با ًطخ ًوًَِ بطزاضی  84 حساکثط زاضای -

 ایعٍالسیَى کاهل الکتطیکی سیگٌالْای ٍضٍزی اظ زستگاُ ٍ اظ یکسیگط     -

    Externalقابلیت افعایش سیگٌالْای آًالَگ بصَضت هسٍل  -

 کاًال  01 حس اکثط ( ، تاRelay Outputٍجی زیجیتال )ذط -

  Touch Screenٍ  768×1024با ضظٍلَشي ”True color LCD    15 صفحِ ًوایش  -

 بطای اتصال زی ک ٍ اًتقال زیتا USBپَضت  -

 Disk On Moduleاظ ًَع حافظِ زاذلی با حجن ظیاز بطای ًگْساضی اطالػات بطای ظهاًْای طَالًی  -

 بی سطیغ اطالػات شذیطُ شسُ زض حافظِ بط اسا  ظهاى ٍ ًام سیگٌالاهکاى باظیا -

 ًوایش تاضید بط هبٌای ّجطی شو ی ٍ ج تجَ ٍ گعاضش گیطی سَابق سیگٌالْا  بط اسا  ّویي تاضید -

 اًَاع ًوایشگطّا بطای ًوایش هقازیط اًساظُ گیطی شسُ)تطًس ،هیتط،باضگطاف ،ًوایشگطػقطبِ ای،ًوایشگط ػسزی( -
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 ًطم افعاض جاًبی بطای ًوایش اطالػات ٍ ّوچٌیي اًجام تٌظیوات ضٍی کاهپیَتط شرصی  -

  MODBUS RTU  ٍMODBUS TCPاهکاى اتصال بِ شبکِ ّای  -

 با اهکاى فؼال یا غیطفؼال کطزى ٍ ًیع تٌظین ظهاى فؼال شسى (Screen Saver)هحافظ صفحِ ًوایش  -

   FTP (10/100  Base - T)اهکاى اًتقال تٌظیوات اظ ططیق  -

 اهکاى تشریص قطغ شسى ٍضٍزی ٍ اًَاع ذطاّای هوکي زض ٍضٍزی آًالَگ -

 اهکاى تؼطیف ذطٍجیْای زیجیتال بطای ٍضٍزی ّای آًالَگ )سیگٌالْای کٌتطلی زیجیتال( -

 اهکاى تؼطیف سیگٌالْای غیط ذطی کِ زاضای ّیچ ضابطِ ذاصی ًبَزُ ٍ جسٍل هقازیط بطای آًْا هَجَز است   -

 ضٍی سیگٌالْای ٍضٍزی )ذطی ٍ غیطذطی( Scalingکاى اًجام اه   -

 اهکاى اًجام فیلتطیٌگ ضٍی سیگٌال آًالَگ ٍضٍزی  -

 بییطای ّییط یییک اظ سیییگٌالْای آًییالَگ ٍضٍزی ٍ قابلیییت تٌظییین ظهییاى اًجییام  Totalizerاهکییاى تؼطیییف  -

Totalization  ًٍُیع هشاّسOnline .ایي هقازیط ٍ گعاضش گیطی اظ آًْا 

ؼطیف کاًالْای هحاسباتی ضٍی کاًالْای فیعیکی هَجَز ٍ اًجام هحاسباتی ًظیط جوغ، تفطیق، ضطب ٍ اهکاى ت -

 لگاضیتن، جصض، تَاى ٍ ..... ،تق ین، تؼطیف تَابق هثلثاتی

سیگٌال ضٍی یک صفحِ با اًساظُ ّای هرتلف  48تا  0اهکاى تؼطیف صفحات ًوایش هرتلف بطای ًوایش اظ  -

 . Start upیع قطاضزازى ّط یک اظ صفحات زض ٍ شذیطُ کطزى آًْا ٍ ً

 اهکاى تؼطیف کاضبطّای هرتلف با سطَح زستطسی هتفاٍت  -

 

 :منبع تغذیه مشخصات 

- Switching Power Supply 

- Universal AC input 

- Low Leakage current  

- Protection : Short Circuit , Overload , Over leakage , Over temperature 

- Cooling By free air convection  

- Input Range : 85~264 VAC/ 47~63 HZ , 120~370 VDC 

 


