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Електронен е-Log-33

Програмиране: Удобният за използване софтуер има лесни за 
програмиране контролни функции. Корпусът на електронния 
e-Log-33 се включва директно към USB порта на компютъра. Кон-
тролен светодиод установява типа на комуникационния режим. 
Всички настройки на регистриращото устройство се въвеждат ди-
ректно като стойности, зададено от потребителя. Програмата на e-
Log-33 превключва от режим на запис – от непрекъснат към дискре-
тен режим, което дава възможност на потребителя да проследява 
резките колебания или преходни процеси.

Запис на данни и прехвърляне на Micro SD памет: Данните 
могат веднага да се прочетат на Micro SD картата, използвайки 
универсалния .TXT формат. Е-Log-33 може да записва с избрана 
от ползвателя скорост от 0.125 сек. до 60 мин.
Управление на енергията: Енергията се доставя от литиево-йонна 
презаредима батерия. Батерията се държи в изключения (от сен-
зора за налягането) корпус на e-Log 33 и е свързана с подходящ 
куплунг за зареждане. Вариант e-Log 33 IP67 или IP68 съответно са 
включени в АМР куплунг или Лумберг куплунг. Докато батерията се 
зарежда или в случай на повреждане на батерията данните, запи-
сани на Micro SD картата се запазват. 

PCB: Разработена по последна технология и произведена от висо-
кокачествени елементи, РСB е херметично затворена и максимал-
но устойчива против проникване на влага.

Електрически характеристики
Мощност: • Литиево-йонна батерия 3.7 V DC
Защита: • Максимум 60° C стоп за висока температура
Екран: • Зелено/червено мигащ светодиод
Свързване: • AMP куплунг с три крачета (IP67)
 • Лумберг куплунг с три крачета (IP68)
Вход: •  Един датчик за налягане от 1 до 16 bar стан-

дартно (мах. 600 bar)
 • Един датчик за дебит (импулсен) 2 Hz максимум
 • Резба R¼″, DIN 2999
Точност: • < ±1% от обхвата

Време за работа
(100% зареждане):  • 15 000 000 записа 20°C или 2 месеца
 •  Зареждаща се със зарядно или чрез USB 

порт на компютъра, имащ 100 минимум
Други характеристики
Програма: • Отложен старт (по календар)
  • Незабавен старт (след свързване)
 •  Автоматично превключване между непрекъс-

нат и дискретен режим на базата на предва-
рително зададена от потребителя стойност

Памет: • Micro SD памет до 2 GB (15 000 000 записа) 
Време на измерване от 0.125 сек. до 60 мин.
Температурен 
диапазон: • от –10 до 60°C (само за електрониката)
Защита: • IP67 или IP68
Интерфейс: •  Plug & play / NT / 2000 / XP / Vista / Win 7 

(32 & 64 bit)
Калибриране: • Направено при производителя

Режим по подразбиране

Пусково устройство: • Ниво, зададено от потребителя
 •  Връзка: вътрешна или външна, зададена от 

потребителя
 •  Веднъж зададени, записите или данните 

могат да се управляват дори при висока ско-
рост или да се възстановят, когато връзката 
е прекъсната

Памет: • Спиране на записа, когато паметта е пълна
 •  Когато батерията спадне, данните се запаз-

ват в паметта
 •  Когато картата се извади за трансфер на 

данни, запис не се осъществява. 

Описание

– Записва данни за налягането и дебита на водата. Записва често-
тата на вълните до 8 logs/sec

– Автоматично превключва от непрекъснат към дискретен режим

– Захранва се от акумулаторна и сменяема батерия

– IP67 или IP68 защита

– Изважда се 2GB Micro SD памет

Запаметяващ данни за налягане и дебит
e-Log-33 следи налягането и/или записва дебита (датчик за наля-
гане IP67 или IP68). Кабелът за дебит позволява лесно свързва-
не за записване на импулсите (сух контакт) в широк диапазон на 
измерване. Данните от всички използвани дебитомери могат да 
бъдат записвани. e-Log-33 също така може да записва импулсни 
сигнали от e-FlowMeter.


