
Svájci adatgyűjtő sorozat

Szállítmánykövetés? Gépfelügyelet? 
Egy ujjnyi méretű adatgyűjtővel? 

A svájci  gyártmányú  MSR miniatűr-adatrögzítő  készülékcsalád  ideális  megoldást  kínál
szállítmányok esetleges sérülése esetén az  okok felderítésére, valamint forgógépek álla-
potromlásának egyedi felügyeletére vagy váratlan tönkremenetelének összefüggései fel-
derítésére. Különösen előnyös kis (ujjnyi) méretük és súlyuk. Hatalmas adatkapacitásuk
lehetővé teszi, hogy akár hónapokig naplózzák a behatásokat (pl. rezgés, páratartalom,
hőmérséklet, nyomás, fényerő). Strapabíró burkolatuk és magas ipari védettségük révén
ipari  környezetben is megállják a helyüket ugyanúgy, mint járműveken, repülőkön vagy
hajókon egyaránt. Kivitelük és felszereltségük ezenfelül egyedileg konfigurálható!

A  legújabb  típus,  az  MSR175 szintehihetetlen  képességekkel  rendelkezik:  még  a
leggyorsabb ütődést (mint például a véletlen leejtést vagy feldöntést) is naplózza a 6400
mérés/s  adatrögzítési  sebességének  és  a  beépített  triaxiális  rezgésérzékelőjének
köszönhetően! Ezen felül légnyomást, hőmérsékletet és fényerősséget is jegyez - tehát
mindent, ami egy sérülékeny szállítmány felügyeletéhez szükséges. Ujjnyi méretével és
csupán  28  grammos súlyával  bárhova  "becsomagolható"  ill.  felhelyezhető,  így  akár  8
héten keresztül elkísérheti a szállítmányt, tanúskodva a szállítási eseményekről!

Az  MSR 145 WD pedig lehetővé teszi forgógépek felügyeletét mindenféle speciális tele-
pítés vagy kábelezés nélkül: csak ráhelyezzük a gépre (pl. pántolással, ragasztással), és
máris követhetjük a gép állapotát bármilyen Bluetooth-tal rendelkező eszközzel (PC, okos-
telefon, tablet-PC). Nem szükséges kábelcsatlakozás, sem külön műszer vagy szoftver!

MSR 165
• 2 millió mérőadat tárolása
• 3-tengelyű digitális
      gyorsulásmérő 
• Mérési tartomány:

gyorsulás: ±15 g és ±200 g
hőmérséklet: -20... +65 °C

• Mérési/tárolási sebesség:
800 mérés/másodperc

• Lítium-polimer akku 900 mAh
• Csatlakozás/töltés: USB
• Méret / súly:
      39x23x72 mm, 69 gramm
• Opciók: relatív páratartalom, 

levegő- és folyadéknyomás, 
fényerősség

MSR 175
• 2 millió mérőadat tárolása
• 2 db 3-tengelyű rezgés- 

érzékelő és 1 db 
hőmérséklet-érzékelő

• Mérési tartományok:
gyorsulás:  ±15 g és ±100 g
hőmérséklet: -20... +65 °C

• Mérési/tárolási sebesség:
      6400 mérés/másodperc
• Lítium-polimer akku 900 mAh
• Csatlakozás/töltés: USB
• Méret / súly /védettség:

47x16x54 mm, 28 gramm, IP67
• Opció: + relatív páratartalom, 

légnyomás, fényerősség

MSR 145 WD
• 1 millió mérőadat tárolása
• Könyvjelző beállítása,
    start/stop funkció
• színes, grafikus kijelző
• Lítium-polimer akku 
    (260 / 900 mAh)
• energiatakarékos típusú
    Bluetooth-adatátvitel
• Opció: MSR SmartCloud
    felhő-szolgáltatás
• Csatlakozás/töltés: USB
• Méret / súly: 
   57x35x25 mm, 62 gramm
• Védettség: IP67
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IPAR4.0?  VELÜNK EGYSZERŰ!
Folyamatos rezgés- és zajmérés USB-n keresztül

PC-n, táblagépen vagy okostelefonon
Immár teljesen új módon lehet tetszőleges csatornaszámú méréseket szervezni: mindenféle
drága  sokcsatornás  adatgyűjtő  nélkül  egyszerűen  csatlakoztassuk  az  éppen  aktuális
igényünknek megfelelő számú PCB 333D01 USB-rezgésérzékelőt vagy PCB 485B39 típusú
USB-jelfogadót  (már  meglévő  vagy  telepített  ICP/IEPE-rezgésérzékelők  és  mikrofonok
esetén)  PC-hez,  Notebookhoz,  táblagéphez  vagy  okostelefonhoz.  Ezután  indítsunk  el  a
jelen feladathoz legjobban tetsző (ingyenes)  szoftvert  vagy applikációt,  máris indulhat  a
rezgések és zajok folyamatos, párhuzamos és végtelen időtartamú adatgyűjtése élő kijel-
zéssel!  Ha  pedig  kevesebb  csatornán,  de  egymástól  messze  elhelyezkedő  helyen  kell
mérnünk, egyszerűen osszuk szét az érzékelőket több Notebook, táblagép vagy okostelefon
között.  Nincs  fölöslegesen  hosszú  kábelezés,  és  nem kell  több  különálló  sokcsatornás
adatgyűjtőt sem vennünk. Tehát: rugalmasabb és egyszerűbb már nem is lehet! 

USB-csatlakozású digitális rezgésérzékelő 8 kHz-ig
A PCB 333D01 a világ első teljesen integrált, magas digitális felbontású és egyben széles frekven-
ciájú piezoelektromos gyorsulásérzékelője ütésálló ipari kivitelben. Megbízható működésű, a folya-
matosan digitalizált rezgésjelalakok egyszerűen rögzíthetők alkalmazásával, akár mikrofonbeme-
netes  hangrögzítés  PC-n,  táblagépen  vagy  okostelefonon.  Üzemeltetéséhez  (táplálásához  és
kiolvasásához) csupán egy USB-interfész szükséges. A PCB 333D01 digitális gyorsulásmérő egy
teljesen újfajta eszköz egyedi tesztelésekhez és ipari alkalmazásokhoz, kiemelkedő pontossággal
és gyorsasággal. Fontos: folyamatos gyorsullásidőjelet ad ki, nem csak rezgésszintet!

• Működik Windows, iOS, Linux, Android és Mac alatt
• Rezgésadatok rögzítése laptopon, táblagépen vagy
    akár okostelefonon külsős adatgyűjtő nélkül
• Számtalan szoftver és applikáció
    (akár ingyenesen) letölthető hozzá
• Robusztus piezoelektromos érzékelő
• Nincs szükség külön meghajtókra (driver-ekre)
• Frekvenciamenet 8 kHz-ig, 24 bites A/D-átalakítás
• Megszünteti a „külső” jelfeldolgozás és -digitalizálás szükségességét

USB-csatlakozású 2-csatornás jelfogadó/digitalizáló
Egyszerre  akár  két  dinamikus  érzékelő  (pl.  ICP/IEPE típusú  rezgésérzékelő,  nyomásérzékelő,
mikrofon vagy erőérzékelő) csatlakoztatható a PCB 485B39 típusú kétcsatornás érzékelőcsatoló-
jeldigitalizáló egységgel USB-n keresztül számítógéphez, táblagéphez vagy okostelefonhoz. Egy-
szerre  két  8  kHz  analóg  sávszélességű,  24  bites  digitalizálású  folyamatos  időjel  rögzíthető
(végtelen adatfolyamként), mintha a PC-n mikrofonbemenetes hangrögzítést végeznénk. Üzemel-
tetéséhez (táplálásához és kiolvasásához) csupán egy
szabványos USB-interfész szükséges! 

• Érzékelőcsatoló-jeldigitalizáló két ICP/IEPE-érzékelőhöz

• Működik Windows, iOS, Linux, Android és Mac alatt

• Rezgés- és zajjelek folyamatos rögzítése laptopon, 
 táblagépen vagy akár okostelefonon

• Számtalan szoftver és applikáció
 (akár ingyenesen) letölthető hozzá

• Nincs szükség külön meghajtókra (driver-ekre)

• Frekvenciamenet 8 kHz-ig, 24 bites A/D-átalakítás

• Megszünteti a sokcsatornás adatgyűjtők szükségességét
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MÉG KAPHATÓ!

Rahne Eric
TERMOGRÁFIA - elmélet és gyakorlati méréstechnika

• Több mint 20 év szakmai tapasztalat
• Közel 65 ezer egyedi termográfiai felvétel
• Több mint 350 termográfiai szakértés
• 3-as szintű termográfiai tanúsítás 2008 óta
• Igazságügyi szakértő 2010 óta

Mindezt tömörítve egy 651 oldalas könyvbe, 
melynek szerzője Magyarország egyetlen 
3-as szintű vizsgával rendelkező
termográfiai szakértője.

A könyv 379 irodalmi forrás és 76 saját publikáció feldolgozása, több mint kétezer internetes
forrás  tanulmányozása,  valamint  a  szerző  szinte  megszámolhatatlan  saját  méréseinek,
szakértéseinek és termográfiai kísérleteinek tanulságai alapján készült. 

Eredményként 303 színes ábra, 452 kép, 754 részletes hőkép, 50 táblázat és 180 képlet
segítségével tárul az olvasó elé a termográfia szakmai világa - részletesen és tudományos
alapossággal, de mégis könnyen érthetően.

Megrendelhető: 19.500 Ft + 5% ÁFA  áron a PIM Kft. elérhetőségein
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