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Lastnosti in Prednosti
• Meri širok nabor parametrov

• Enostaven za uporabo 

• Visoka natančnost

• Nizka poraba

• Možno napajanje iz alternativnih virov 

(vetrnica, solarni paneli)

• Vgrajeno shranjevanje podatkov, 

razširljivo s SD karticami

• Komunikacija preko RS-232, RS-485, 

Etherneta, GSM/GPRS

• Podpira FTP in WebSocket protokol

• Možna namestitev LCD zaslona na dotik

SPA170 je cenovno ugoden, zmogljiv in varčen zbiralnik podatkov za splošno uporabo.

SPA170 meri in računa: trenutne vrednosti, povprečne vrednosti (v predhodno nastavljenem

intervalu), maksimum (v predhodno nastavljenem intervalu), minimum (v predhodno nastavljenem

intervalu), seštevek, itd..

Na koncu vsakega merilnega intervala se podatki shranijo v vgrajeni spomin po FIFO principu.

Podatki se ob izpadu napajanja ohranijo. Shranjeni podatki se lahko pregledujejo ali posredujejo

zunanjemu računalniku. Z uporabo dodatne SD spominske kartice je mogoče doseči zelo dolge

merilne intervale (do več let). To kartico se lahko odstrani in uporabi kot medij za prenašanje

podatkov.

Ima notranji pomnilnik, 8 16 bitnih in 4 12-bitnih analognih vhodov, 13 digitalnih vhodov, 2 x PT100

(PT1000) in 4 digitalne števce, vse z možnostjo dodatne razširitve ter serijski, mobilni in mrežni

prenos podatkov.

SPA170 elektronika je nameščena v aluminijasto ohišje, ki jo je mogoče pritrditi na standardno DIN

letev. Zajemalnik lahko deluje z vsemi meteorološkimi senzorji (temperatura, vlaga, talk, veter,

padavine…) mogoče ga je razširiti s poljubnimi drugimi senzorji (meteorološki, hidrološki, emisijski…).

Naprava lahko sama izvaja meteorološke izračune, kot so izhlapevanje, obsevanje, itd.. SPA170 ima

vgrajen Flash pomnilnik, ki ga je mogoče razširiti z navadnimi SD karticami.

Konfiguracija parametrov je shranjena v notranjem spominu, nastavi pa se lahko preko RS-232 vhoda

ali preko zaslona na dotik (opcija).

SPA170 lahko komunicira preko RS-232, RS-485, Ethernet ali GPRS/GSM omrežja.

Aplikacije
• Splošna meteorologija

• Raziskovalni inštituti

• Naftne ploščadi na morju

• Letalstvo

• Šport

SPA 170

Zbiralnik podatkov
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Tehnične specifikacije

SPA 170

Zbiralnik podatkov

Dimenzije 160mm x 105mm x 60mm ( D x Š x G )

Masa 1 kg

Zaščita zaprto ohišje IP30

Montaža DIN montažna letev 

Temperaturno območje -30 do +60 °C 

Poraba Brez zaslona: 30 mA

Z zaslonom: 110 mA

Z GSM/GPRS modulom: 130 mA

Konektorji 5 x 10 pin, 2 x 4pin, 1 x DB9 moški RS232 (opcija), 1 x SD/MMC (opcija)

Elektronika CMOS tehnologija

Prikazovalnik 5" LCD zaslon na dotik (opcija)

Napajanje zunanje, +10 do 15 VDC (opcija 24VDC)

Analogni vhodi 2 x PT100 (PT1000) (2, 3, 4- žilna povezava)

8 16-bitni kanali (ali 4 diferencialni) nastavljivi kot napetostni ali tokovni

4 12-bitni kanali nastavljeni kot napetostni ali tokovni

Digitalni vhodi 13 ( 0 to 24V ) (4 vhodi nastavljivi kot števci, frekvenca) 

Digitalni števci 4 ( 16 bit 0 - 24V )

Tokovni generatorji 2 x 0.2 - 20mA 2 x 200uA (opcija)

Napetostni generatorji 2 x 0.2 -10V, 1 x 3V (opcija)

Digitalni izhodi 1 x rele stikalo (opcija)

Povezava s senzorji direktno, paralelno do 2 km ali: 2-žilna RS485 do 5 km RS232A, RS485, 

SDI-12 

Pomnilnik za beleženje podatkov 2 MB notranji Flash pomnilnik; razširljiv z 2GB - 32GB zunanjo 

pomnilniško SD kartico (opcija)

Razdalja prenosa podatkov RS232 15m max; RS485 5km max

Senzor zračnega tlaka opcijsko vgrajen, 300 do 1200hPa natančnost 1hPa

Komunikacijski izhodi RS232, RS485, GSM/GPRS (opcija), LAN (opcija)

Protokoli za prenos podatkov preko FTP, Websocket, RS232 ali RS485
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