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 SPR121: Smart Papereless Recorder 12.1” With TouchScreen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اینچ 12.1 با صفحه نمایش  SPR121ثبات بدون کاغذ مدل  
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 محصول شرکت فراپژوه پیشرو :  SPR121 مذل  اغذثبات بذون ک

 
ضا زاضتٍ  mVي  TC  ،RTD  ،mAل امکان اوساظٌ گیطی ي شذیطٌ اوًاع سیگىالُای آوالًگ اظ قبی SPR121ضکًضزض 

ي می تًاوس مقازیط اوساظٌ گیطی ضسٌ ضا بطای مست ظمان ظیازی زض حافظٍ ذًز وگُساضی کىس. سیگىالُای اوساظٌ گیرطی  

ي  Trend  ،Bar Graph  ،Meterآن بررا ضررک ُای مرت ررب اظ قبیررل  LCDضيی  Real Timeضررسٌ برررًضت 

Digital  بطيظ قابل ومایص می باضىس ي زض صًضتEvent  َای تؼطیب ضسٌ ضيی َط سیگىال يضيزی، آنEvent  

ذًاَس بًز. ضلٍ آالضم ویع امکان تًلیس آالضم َای صًتی ضا بطای سیگىالُای  ACKضيی صفحٍ ومایص قابل مطاَسٌ ي 

 حساس فطاَم می کىس.

زاضز ي سریگىالُای يضيزی  امکان اترال سیگىالُای زیجیتال بٍ زستگاٌ ي ویع گطفته ذطيجیُرای زیجیترال ویرع يجرًز     

 ومًوٍ بط ثاویٍ ومًوٍ بطزاضی ضسٌ ي قابل شذیطٌ زض حافظٍ زستگاٌ می باضىس. 0111زیجیتال با وطخ 

ک یٍ مقازیط اوساظٌ گیطی ضسٌ زض َط ظمان قابل باظیابی ي مطاَسٌ برًضت ومًزاض ي یا جسيل َستىس ي ایره مقرازیط برا    

  ظ زستگاٌ بٍ کامپیًتط ضرری می باضىس.قابل اوتقال ا CSVي یا  Excelفطمتُای 
 

 

 دستگاه : مشخصات
 ومًوٍ بطثاویٍ بطای َط يضيزی  01کاوال يضيزی آوالًگ با وطخ ومًوٍ بطزاضی  84زاضای حساکثط  -

    Externalقاب یت افعایص سیگىالُای آوالًگ برًضت مسيل  -

 ومًوٍ بطثاویٍ بطای َط يضيزی 1101قاب یت زضیافت سیگىال يضيزی زیجیتال با وطخ ومًوٍ بطزاضی تا  -

 کاوال  01( ، تا حساکثط Relay Outputذطيجی زیجیتال ) -

 Touch Screenي  600×800با ضظيلًضه ”True color LCD    12.1 صفحٍ ومایص  -

  (Touch Screen)برًضت َمعمان با صفحٍ لمسی   USBامکان استفازٌ اظ مايس -

 ابطای اترال زیسک ي اوتقال زیت USBپًضت  -

 Disk On Moduleحافظٍ زاذ ی با حجم ظیاز بطای وگُساضی اطالػات بطای ظماوُای طًالوی اظ وًع  -

 امکان باظیابی سطیغ اطالػات شذیطٌ ضسٌ زض حافظٍ بط اساس ظمان ي وام سیگىال -

 ومایص تاضید بط مبىای َجطی ضمسی ي جستجً بط اساس َمیه تاضید -
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 اظٌ گیطی ضسٌاوًاع ومایطگطَا بطای ومایص مقازیط اوس -

 وطم افعاض جاوبی بطای ومایص اطالػات ي َمچىیه اوجام تىظیمات ضيی کامپیًتط ضرری  -

   mm292×mm292×mm320ابؼاز استاوساضز  -

  MODBUS TCPي  MODBUS RTUامکان اترال بٍ ضبکٍ َای  -

 با امکان فؼال یا غیطفؼال کطزن ي ویع تىظیم ظمان فؼال ضسن (Screen Saver)محافظ صفحٍ ومایص  -

   FTP (10/100  Base - T)امکان اوتقال تىظیمات اظ ططیق  -

 ایعيالسیًن کامل سیگىالُای يضيزی اظ زستگاٌ ي اظ یکسیگط  -

 امکان تطریص قطغ ضسن يضيزی ي اوًاع ذطاَای ممکه زض يضيزی آوالًگ -

 بطای يضيزی َای آوالًگ )سیگىالُای کىتطلی زیجیتال( امکان تؼطیب ذطيجیُای زیجیتال -

 امکان تؼطیب سیگىالُای غیط ذطی کٍ زاضای َیچ ضابطٍ ذاصی وبًزٌ ي جسيل مقازیط بطای آوُا مًجًز است -

 ضيی سیگىالُای يضيزی )ذطی ي غیطذطی( Scalingامکان اوجام    -

 امکان اوجام فی تطیىگ ضيی سیگىال آوالًگ يضيزی  -

بررطای َررط یررک اظ سرریگىالُای آوررالًگ يضيزی ي قاب یررت تىظرریم ظمرران اوجررام   Totalizerؼطیررب امکرران ت -

Totalization  ٌيویع مطاَسOnline .ایه مقازیط ي گعاضش گیطی اظ آوُا 

امکان تؼطیب کاوالُای محاسباتی ضيی کاوالُای فیعیکی مًجًز ي اوجام محاسباتی وظیط جمغ، تفطیق، ضطب ي  -

 ق مث ثاتی، لگاضیتم، جصض، تًان ي .....تقسیم، تؼطیب تًاب

سیگىال ضيی یک صفحٍ با اوساظٌ َای مرت ب  48تا  0امکان تؼطیب صفحات ومایص مرت ب بطای ومایص اظ  -

 . Start upي شذیطٌ کطزن آوُا ي ویع قطاضزازن َط یک اظ صفحات زض 

 امکان تؼطیب کاضبطَای مرت ب با سطًح زستطسی متفايت  -

 

 ذیه :منبع تغمشخصات 

- Switching Power Supply 

- Universal AC input/Full range 

- 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 

 


