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1. UVOD
Zahvaljujemo se Vam za nakup našega proizvoda in s tem za vaše zaupanje. Da pa boste z
našim proizvodom zadovoljni in da bo brezhibno deloval, vas prosimo, da natančno preberete
in upoštevate priložena navodila za uporabo.
CANYSE 801 je univerzalna večkanalna merilna naprava, ki združuje lastnosti in uporabnost
različnih specializiranih merilnih naprav:
• Pretvornik senzorskih signalov
• Merilnik različnih fizikalnih veličin (temperatura, vlaga, sila, pomik, tlak,…)
• Precizni merilnik napetosti, toka in upornosti
• Zapisovalnik podatkov (“data logger”)
• Kalibrator napetosti in toka
Področja uporabe:
• Razvojni oddelki
• Testiranje in preizkušanje
• Proizvodnja in zagotavljanje kvalitete
• Vzdrževanje in servisiranje
• Merilni laboratoriji
• Nadzor okoljskih parametrov
Glavne lastnosti:
• 3,5” barvni LCD zaslon na dotik
• 8 merilnih kanalov
• Merilna območja od ±4mV do 2,5V
• Visoka ločljivost in točnost meritev
• Visoka odpornost na motnje
• 4 neodvisno nastavljivi napetostni izvori od 0.1V do 3.0V
• 4 neodvisno nastavljivi tokovni izvori od 100µA do 20mA
• 2 neodvisno nastavljiva napajalnika 5.0V do 13.5V za zunanje merilnike
• Preračun izmerjenih napetosti v fizikalne veličine s polinomom 3. stopnje
• Računske operacije med kanali
• Polno nastavljiv format izpisa podatkov
• Shranjevanje podatkov na SD spominsko kartico
• Nastavljiva perioda shranjevanja podatkov od 1 sekunde do 24 ur
• Za nastavitve in prenos podatkov ni potrebna posebna programska oprema
• Zapis podatkov v format “csv”, prikaz in obdelava v Excel
• Kopiranje podatkov na PC preko USB
• Baterijsko napajanje (LiIon baterija) ali preko napajalnega adapterja
• Robustno industrijsko ohišje za ročno ali namizno uporabo
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2. VARNOST
!
!
!
!
!
!
!
!

Pred priključitvijo pazljjivo preberite navodila za uporabo!
Naprava ni univerzalni multimeter, zato je potrebna previdnost pri priključevanju
zunanjih virov napetosti, da ne prekoračimo predpisanih napetostnih omejitev!
Ne izpostavljajte naprave neposrednemu sončnemu obsevanju!
Uporabljajte napravo v predpisanem temperaturnem območju!
Naprave ne smete čistiti z agresivnimi detergenti ali čistili!
Vsa popravila zaupajte samo za to usposobljenim in pooblaščenim serviserjem!
Za polnjenje baterije in povezovanje z drugimi napravami uporabljajte samo originalne
priložene adapterje in kable!
Z napravo ravnajte previdno! Mehanske obremenitve (padci, udarci) lahko poleg
mehanskih poškod povzročijo tudi poslabšanje točnosti naprave.

3. TEHNIČNI PODATKI
Pogoji delovanja:
Temperaturno območje:
Zračna vlaga:
Mehanska zaščita:

-20°C do +50°C
10% do 95% (brez kondenzacije)
IP40

Merilni vhodi:
Število kanalov:
8 enojnih ali 4 diferencialni ali kombinacija obeh
Vhodna upornost:
>10GΩ
Razpon vhodne napetosti*:
-0.3V…..+3.3V
Prenapetostna zaščita:
do ±30V
AD pretvorba:
17bit
Meja šuma:
<1 µV
Hitrost vzorčenja:
160ms na kanal
*…Vhodna napetost merjena proti skupni točki merilnika (- pol napajalne napetosti)
Nastavitev
vhoda
Enojno

Merilno območje

Točnost (22°C±2°C)

2.5V

Diferencialno

±4mV, ±9mV, ±19mV,
±39mV
±78mV, ±156mV,
±312mV, ±1.25V

±(100µV + 0.005%
odčitka)
±(4 µV + 0.01%
odčitka)
±(0.005% mer. obm.
+ 0.01% odčitka)

Diferencialno

Napetostni izvori:
Obseg napetosti:
Korak nastavitve:
Točnost:
Temperaturni koeficient:

Temperaturni
koeficient
±10ppm /°C
±5ppm/°C
±5ppm/°C

0.1V do 3.0V
0.1V
±(100µV + 0.01% nastavljene vrednosti)
±10ppm /°C
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Maksimalni bremenski tok:
Vpliv bremenskega toka na napetost:

20mA
30µV/mA (typ) , 150µV/mA (max)

Tokovni izvori:
Obseg toka:
Korak nastavitve (0.1mA do 2mA):
Korak nastavitve (3mA do 20mA):
Točnost (0.1mA do 2mA):
Točnost (3mA do 20mA):
Temperaturni koeficient:
Minimalna napajalna napetost:
Maksimalna napajalna napetost:

0.1mA do 20mA
0.1mA
1mA
±(100nA + 0.01% nastavljene vrednosti)
±(1µA + 0.01% nastavljene vrednosti)
±15ppm /°C
1V
15V

Napajanje senzorjev:
Število kanalov:
Območje nastavitve:
Točnost nastavitve:
Maksimalna moč na kanal:

2
5.0V do 13.5V
±0.25V
700mW

Interno napajanje:
Tip:
Avtonomija delovanja:
Avtonomija delovanja v spanju:
Polnjenje baterije (adapter):
Polnjenje baterije (USB):

LiIon baterija 3.7V 2600mAh
min. 8ur
do 10 dni
1A, cca. 3h do 90%
500mA, cca. 6h do 90%

Zunanje napajanje:
Napajalni adapter:
USB:

5V ±0.25V; min 1A
5V ±0.25V; 100mA/500mA

Za doseganje deklariranih točnosti mora biti naprava pred začetkom uporabe vključena
najmanj 15 minut.
Priporočeni interval kalibracije merilnika je 1 leto!

4. NAMEN UPORABE
Naprava omogoča neposredno priključitev večine senzorjev fizikalnih veličin, ki potrebujejo
enosmerno vzbujanje, ter vse vrste merilnih sond z napetostnimi in tokovnimi izhodi. Vsebuje
vse potrebne tokovne in napetostne vire za vzbujanje in napajanje različnih senzorjev in
merilnih sond ali za testiranje in kalibracijo drugih merilnikov. Podatki se prikazujejo na
zaslonu in shranjujejo v pomnilniku v realnih fizikalnih enotah.
Naprava ima vgrajene ustrezne zaščite, ki varujejo napravo pred poškodbami zaradi napačne
priključitve ali nastavitev. Naprava je popolnoma zaščitena, če uporabljamo samo notranje
vzbujevalne in napajalne vire. Zato je potrebna posebna previdnost pri meritvah zunanjih
napetostnih in tokovnih virov, da ne prekoračimo predpisanih napetostnih omejitev. Priporoča
se uporaba izolacijskih ojačevalnikov, ki galvansko ločijo posamezne vhode od zunanje
napetosti. Izolacijski ojačevalniki so na voljo kot dodatna oprema merilnika.
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Za konfiguracijo naprave, prenos in pregled podatkov, ni potrebno nameščati nobene
programske opreme na osebni ali prenosni računalnik.

5. SPLOŠNI OPIS
5.1.

Konektorji

Na zadnji strain strani se nahajajo naslednji konektorji:

•
•
•

USB omogoča prenos datotek med napravo in osebnim računalnikom, polnjenje LiIon
baterije in delovanje na zunanje napajanje.
Zunanje napajanje omogoča hitro polnjenje LiIon baterije in priključitev naprave na
napajalni adapter (5V, 1A).
Servisni vhod je namenjen diagnostiki in nastavitvam naprave za pooblaščene
serviserje.

Na čelni strani se nahajajo naslednji konektorji:
•

•

5.2.

Napajalni blok.

Merilni blok.

2 neodvisna napajalna vira omogočata priključitev
skupno 8 zunanjih merilnih sond ali drugih naprav.

Na voljo so 4 merilni konektorji od katerih vsak
vsebuje 1 napetostni vir, 1 tokovni vir ter 2 vhodna
merilna kanala. Vhodna merilna kanala sta lahko
konfigurirana kot 2 neodvisna enojna kanala ali kot
en diferencialni merilni kanal.

Tipke

Na čelni strain se nahajajo 3 tipke:

•

Vpis podatkov v pomnilnik. S pritiskom na tipko zapišemo vse prikazovane
podatke v pomnilnik. Pri tem mora biti aktivirano shranjevanje podatkov.
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•

Izhod v osnovni meni / osvetlitev. S pritiskom na to tipko lahko iz kateregakoli
menijskega okna izstopimo v osnovno okno (prikaz meritev). Ko smo v osnovnem
oknu, pa s to tipko lahko izključimo in vključimo osvetlitev zaslona. Z izključitvijo
osvetlitve zmanjšamo porabo naprave za polovico in tako podaljšamo čas delovanja
na baterijo.

•

Vklop/Izklop S kratkim pritiskom na to tipko vključimo napravo. Napravo
izključimo z daljšim pritiskom (cca. 3 sekunde)

5.3.

Zaslon
Na zaslonu se izpisujejo meritve (8 vrstic za prikaz), ura in
stanje baterije. Zaslon je občutljiv na dotik in preko njega tudi
upravljamo z napravo. Na zaslonu so naslednje ikone za
upravljanje z napravo:
•
Odpiranje konfiguracijske datoteke S pritiskom na to
ikono se odpre meni, kjer lahko izberemo konfiguracijsko
datoteko, kjer so shranje različne konfiguracije naprave.
Konfiguracija vključuje tako nastavitve formata prikaza kot
nastavitve kanalov in napajanja. Velja za vse kanale.
•
Shranjevanje konfiguracijske datoteke. S pritiskom
na to ikono se odpre meni, kjer vpišemo ime datoteke, kamor
bomo shranili trenutno konfiguracijo naprave. Shranimo jih
lahko v obstoječo datoteko (Select) ali v novo datoteko (New). Ime datoteke je lahko
sestavljeno iz največ 8 znakov!
•

Nastavitve. S pritiskom na to ikono vstopimo v meni “Nastavitve”

•

Osveževanje zaslona. S pritiskom na to ikono, hitro osvežimo prikaz na
zaslonu.

•

Spanje S pritiskom na to ikono, merilnik damo v stanje spanja-zapisovanja
podatkov. Merilnik se budi glede na nastavljen interval shranjevanja podatkov. Po
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zapisu podatkov v pomnilnik, gre nazaj v stanje spanja. Merilnik prebudimo s kratkim
pritiskom na tipko Vklop/Izklop.
•

5.4.

Zapisovanje S pritiskom na to ikono merilnik začne zapisovati podatke, glede na
nastavljen interval shranjevanja podatkov. Ko je merilnik v stanju zapisovanja se
spremeni grafika ikone. V tem stanju naprava še vedno prikazuje tekoče meritve na
zaslonu, ni pa možno spreminjanje nastavitev. Merilnik vrnemo v normalno stanje
(konec zapisovanja) s ponovnim pritiskom na ikono.
Indikatorji

Nad zaslonom se nahajajo 4 svetlobni indikatorji.

Od leve proti desni si sledijo:
• Delovanje naprave. Ob normalnem delovanju indicator utripa v ritmu 1 sekunde.
• Polnjenje baterije. Baterija se polni, dokler sveti indikator.
• Zunanja napetost. Prisotna je zunanja napajalna napetost (napajalni adapter ali
USB)
• USB Naprava je povezana preko USB komunikacije.

6. NASTAVITEV PRIKAZA MERITEV
Na zaslonu je 8 vrstic za prikaz meritev (glej poglavje “Zaslon”). Prikaz v vsaki vrstici lahko
poljubno konfiguriramo. V meni za konfiguracijo vstopimo s pritiskom na vrstico, ki jo želimo
nastaviti. Odpre se nam naslednji zaslon:
•
Enabled/Disabled
S to tipko omogočimo oziroma
onemogočimo prikaz meritve na zaslonu in zapisovanje podatkov
v datoteko.
•
Text S pritiskom na tipko
vstopimo v meni za vnos
teksta. S tekstom vpišemo naziv kanala, ki se prikazuje. Tekst je
lahko sestavljen iz poljubnih alfanumeričnih znakov. Maksimalna
dolžina je 4 znake.
•
Mask: S pritiskom na tipko
spreminjamo število
decimalnih mest, ki se prikazujejo na zaslonu. Nastavimo lahko od
0 do 6 decimalnih mest. Število mest pred decimalnim ločilom se
avtomatsko prilagodi.
•
Unit S pritiskom na tipko
vstopimo v meni za vnos
teksta. S tekstom vpišemo enote meritve. Maksimalna dolžina je 3 znake.
Gorazd Koselj s.p., Ulica Matije Čopa 1, 4260 Bled, SLOVENIA
Tel: +386 4 5765 050 GSM: +386 40 213656
info@razvoj-elektronike.si www.razvoj-elektronike.si

9
•
•

Channel/Function
S to tipko izbiramo med prikazom posameznega merilnega
kanala in prikazom rezultata računske operacije med dvema kanaloma.
Izbira kanala S to tipko izbiramo merilni kanal, ki se naj prikazuje. V primeru, da smo
izbrali opcijo “Function”, izbiramo tudi matematično funkcijo, ki naj se izvede med
merilnimi kanali. Funkcija CJC (kompenzacija temperature hladnega spoja) je posebni
primer, kadar uporabljamo termočlene za meritev temperature. V tem primeru z zadnjo
tipko namesto kanala izbiramo tip uporabljenega termočlena.

7. KONFIGURACIJA MERILNIH KANALOV (CHANNELS)
V meni za konfiguracijo merilnih kanalov vstopimo iz menija “Nastavitve” s pritiskom na tipko
“Channels”. Odpre se naslednje okno:
Kanali od 1 do 8 so izpisani v 4 vrsticah, v parih. Za vsak par
lahko izbiramo konfiguracijo SE/Diff. V primeru izbire SE (single
ended) imamo 2 neodvisn kanala, merimo lahko samo na
območju 2,5V. V primeru izbire Diff (Diferencialno) imamo izbran
diferencialni kanal, kjer merimo razliko v napetosti med obema
kanaloma.

S pritiskom na tipko

Vstopimo v meni za nastavitev posameznega kanala:

V naslovni vrstici je izpisan kanal, ki ga nastavljamo, ime
konfiguracijske datoteke ali “custom” ter križec za zapiranje okna.
S pritiskom na ime konfiguracijske datoteke se odpre okno z
opisom z opisom vsebine oziroma senzorja.
V spodnji vrstici lahko potrdimo (OK) ali prekličemo nastavitve
(Cancel).
•
Polarity (Polariteta) Nastavitev je na voljo samo za
konfiguracijo “Dif”. Z njo spremenimo polariteto meritve med
kanaloma.
•
Range (Območje) Nastavitev je na voljo samo za
konfiguracijo “Dif”. S pritiskanjem na desno stran tipke povečujemo
in s pritiskanjem na levo stran zmanjšujemo merilno območje od
±4mV do ±1.25V. S spremembo merilnega območja izboljšamo
tako ločljivost kot točnost meritve. Ločljivost meritve je +-16bit, v praksi pa je omejena
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•

•

•

•

s pragom šuma (1uV). Za podatke o točnosti meritev na posameznih merilnih območjih
glej poglavje “Tehnični podatki”.
Averaging (Povprečenje) S pritiskanjem na desno stran tipke povečujemo in s
pritiskanjem na levo stran zmanjšujemo stopnjo povprečenja. Območje nastavitve je
od 1-8. S povprečenjem meritev dodatno zmanjšamo vpliv šuma ali drugih motenj iz
okolice, tako da je meritev bolj stabilna. Za večino primerov zadostuje nastavitev 1,
saj že sam pricip meritve omogoča veliko imunost pred motnjami. Večje povprečenje
pomeni počasnejše osveževanje meritev in večjo porabo energije med spanjem.
Lahko pa je tudi vzrok za določene omejitvi pri nastavitvi periode shranjevanja
podatkov (gleju poglavje 8).
Iexc (Vzbujevalni tok) S pritiskanjem na desno stran tipke povečujemo in s
pritiskanjem na levo stran zmanjšujemo vzbujevalni tok (tokovni ponor). Območje
nastavitve je od 100uA do 20mA.
Uexc (Vzbujevalna napetost) S pritiskanjem na desno stran tipke povečujemo in s
pritiskanjem na levo stran zmanjšujemo vzbujevalno napetost (napetostni izvor).
Območje nastavitve je od 0,100V do 3,000V.
Poly (Koeficienti polinoma) Izmerjeno napetost v voltih (V) lahko preračunamo in
lineariziramo v željeno veličino s pomočjo polinoma 3. stopnje. Koeficiente polinoma
lahko izračunamo s pomočjo aplikacije Excel.

Vse nastavitve postanejo veljavno šele po izhodu v meni “Nastavitve” s potrditvenim
gumbom “OK”!
S pritiskom na tipko “Open” vstopimo v meni za izbiro
konfiguracijske datoteke. Tako prikličemo kompletne nastavitve za
dotični kanal.
V datoteki so shranjene nastavitve za en kanal. V spodnji vrstici
menija vidimo tudi opis vsebine datoteke oziroma senzorja.

S pritiskom na tipko “Save” se odpre meni, kjer lahko shranimo
parametre. Shranimo jih lahko v obstoječo datoteko (Select) ali v
novo datoteko (New).
Če izberemo novo datoteko, najprej moramo vpisati opis senzorja
(Sensor description) in nato še ime datoteke (File name), kamor
bomo shranili trenutno konfiguracijo kanala. Ime datoteke je lahko
sestavljeno iz največ 8 znakov, opis pa iz največ 25 znakov!
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8. SHRANJEVANJE PODATKOV (LOGGER)
V meni za konfiguracijo merilnih kanalov vstopimo iz menija “Nastavitve” s pritiskom na tipko
“Logger”. Odpre se naslednje okno:
•

•
•
•

Logging

file

(Datoteka

za

beleženje

podatkov)

S pritiskom na tipko
se odpre meni, kjer vpišemo ime
datoteke, kamor se bodo shranjevali izmerjeni podatki. Ime
datoteke je lahko sestavljeno iz največ 8 znakov!
•
Save interval (Perioda shranjevanja podatkov)
S pritiskanjem na desno stran tipke povečujemo in s pritiskanjem
na levo stran zmanjšujemo periodo shranjevanja podatkov.
Območje nastavitve je od 1 sekunde do 24ur.
•
Startup delay (Zakasnitev začetka meritev) Senzorji
potrebujejo po vklopu napajalne napetosti ali toka, nekaj časa,
da se vrednost na izhodu stabilizira. S to nastavitvijo nastavimo
čas med vklopom napajanja in začetkom meritev. Nastavitev
velja samo kadar je merilnik v spanju. S pritiskanjem na desno
stran tipke povečujemo in s pritiskanjem na levo stran zmanjšujemo čas zakasnitve.
Območje nastavitve je od 50 ms 200 ms.
Decimal separator (Decimalno ločilo) Izbiramo decimalno ločilo, ki se uporablja pri
zapisu podatkov v datoteko. Izbiramo med piko in vejico.
Date format (Format datuma) Izbiramo format datuma, ki se uporablja pri zapisu
podatkov v datoteko.
Date/Time column (Stolpci za zapis datuma in ure) Izbiramo način zapisa datuma
in ure v datoteko. Datum in ura sta lahko zapisana skupaj v enem stolpcu (izbira “One”)
ali ločeno v dveh stolpcih (izbira “Two”).

Pri nastavitvi periode shranjevanja podatkov 1 in 5 in 10 sekund
je potrebno upoštevati določene omejitve. Merilnik potrebuje
približno 160ms, da izvede eno meritev. Skupen čas potreben
za izvedbo meritev na vseh kanalih je odvisen od števila
aktivnih kanalov in od nastavljene stopnje povprečenja. Pri
maksimalni možni nastavitvi (8 kanalov s povprečenjem 8),
znaša 8*8*0.16=10.3 sekunde. Kadar je nastavljena perioda
shranjevanja podatkov manjša od časa potrebnega za izvedbo
vseh meritev, merilnika ni možno dati v stanje “Spanjezapisovanje podatkov”. Merilnik to sporoči z opozorilom:
“Measurement time error: Can not set power down mode”.
Merilnik pa vedno lahko damo v stanje zapisovanja brez spanja.
Kapaciteta baterije zadostuje za vsaj 7 dni beleženja podatkov
v stanju “Spanje-zapisovanje podatkov”, če je nastavljena
perioda shranjevanja vsaj 1 minuto ali več, ne glede na ostale
nastavitve. Pri krajših periodah shranjevanja podatkov, je čas delovanja krajši. Dejanski čas
do izpraznjenja baterije je odvisen od števila aktivnih kanalov, povprečenja in zunanjih enot,
ki se napajajo.
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9. NASTAVITEV NAPAJANJA
V meni za konfiguracijo napajanja vstopimo iz menija “Nastavitve” s pritiskom na tipko
“Power”. Odpre se naslednje okno:
• Power Supply (Napajanje senzorjev) S pritiskanjem na
desno stran tipke povečujemo in s pritiskanjem na levo stran
zmanjšujemo napajalno napetost. Območje nastavitve je od
5.0V do 13.5V. Napetost izključimo s tipko On/Off.
• Power Off Nastavljamo čas po katerem se naprava
samodejno izključi. Naprava se izključi samo v primeru
neaktivnost uporabnika. S pritiskanjem na desno stran tipke
povečujemo in s pritiskanjem na levo stran zmanjšujemo čas.
Območje nastavitve je od 1 min do 60 min. Opcijo lahko tudi
izključimo z izbiro “Never”.
• Backlight Off Nastavljamo čas po katerem se samodejno
izključi osvetlitev zaslona. Osvetlitev se izključi samo v
primeru neaktivnost uporabnika. S pritiskanjem na desno
stran tipke povečujemo in s pritiskanjem na levo stran
zmanjšujemo čas. Območje nastavitve je od 10 sekund do 10 minut. Opcijo lahko tudi
izključimo z izbiro “Never”.
• USB charge Izbiramo med obremenitvijo USB napajanja 100mA in 500mA.
Nastavitev je odvisna od zmogljivosti vašega USB vhoda. Polnjenje baterije zagotavlja
samo izbira 500mA. V primeru, da vaš USB vhod na osebnem računalniku ne zmore
takega toka, bo pri povezovanju naprave z osebnim računalnikom prišlo do težav. V
tem primeru je nujna izbira 100mA. Nastavitev velja, ko je naprava prižgana. Ko je
naprava ugasnjena, poteka polnjenje vedno s tokom 500mA.

10.

KALIBRACIJA DRUGIH MERILNIKOV

Vzbujevalne napetostne in tokovne izvore lahko uporabite tudi za kalibracijo drugih
merilnikov. Za lažje delo lahko vse nastavitve opravite na enem mestu, v posebnem meniju
za kalibracijo. Kalibriramo lahko več naprav hkrati. V meni vstopimo iz menija “Nastavitve” s
pritiskom na tipko “Calibrator”. Odpre se naslednje okno:
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S tipkami lahko neodvisno nastavljamo vse napetosti in tokove. S
pritiskanjem na desno stran tipke povečujemo in s pritiskanjem na
levo stran zmanjšujemo nastavljeno vrednost. Vse nastavitve
postnejo veljavne takoj in ni potreben izhod iz menija. Nastavljene
vrednosti se ne shranijo! Po izhodu iz menija se nastavijo spet
vrednosti, ki so bile veljavne pred vstopom v meni!

11.

NASTAVITEV URE

Uro nastavljamo v meniju “Clock”. Po pritisku na tipko za vstop se odpre naslednje okno:
Na vrhu zaslona se prikazuje tekoča ura, spodaj pa s tipkami +
in – nastavimo željeno uro in datum. Nastavljena ura postane
veljava ob pritisku na gumb “Set Time”. Sekunde se v tem
trenutku postavijo na vrednost 00.

12.

SISTEMSKE INFORMACIJE
V oknu “System Info” dobimo osnovne informacijo o napravi,
tako o tekočem delovanju, kot o tovarniških nastavitvah.
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13.

UPORABA VZBUJEVALNIH NAPETOSTI (Uexc)

Vzbujevalne napetosti se generirajo s preciznim 16 bitnim D/A pretvornikom. Vse napetosti
so definirane proti skupni točki merilnika (- pol napajalnih napetosti). Vsi izhodi so zaščiteni
proti preobremenitvi. Maksimalni dovoljeni tok bremena je 20mA. Bremenski tok vpliva na
točnost nastavljene izhodne napetosti (glej tehnične podatke). Pri manjših bremenih v večini
primerov ni potrebna kompenzacija tega vpliva. Če želimo vpliv kompenzirati in zagotoviti
boljšo točnost meritve, to lahko storimo tako, da priključimo željeno breme (senzor) in
izmerimo dejansko napetost na bremenu. Izmerjeno vrednost upoštevamo pri izračunu
koeficientov polinoma.

14.

UPORABA VZBUJEVALNIH TOKOV (Iexc)

Vzbujevalni tokovi se generirajo s preciznim 16 bitnim D/A pretvornikom in pretvornikom
napetosti v tok. Gre za precizne tokovne ponore, ki za svoje delovanje potrebujejo tudi
napetostni vir. Senzor ali drugo napravo, ki jo želimo tokovno vzbujati, moramo zato na enem
koncu vedno priključiti na napetostni vir (Uexc ali Power supply) na drugi strain pa na tokovni
ponor.
Pri izbiri ustrezne napetosti in toka je potrebno upoštevati vse padce napetosti v tokovni zanki
(breme, tokovni ponor, žice). Obenem pa ne smemo prekoračiti maksimalne dovoljene
vhodne napetosti na napravi. Tokovni ponor za svoje delovanje potrebuje najmanj 1V
napetosti.
Na splošno je za večino mostičnih senzorjev ustrezna napetost (Uexc) 3V, za uporovne pa
2V.
Kadar uporabljamo vzbujevalne tokove za kalibracijo drugih merilnikov, je potrebno
upoštevati vhodno upornost teh merilnikov. Nekateri merilniki za 20mA tokovne zanke imajo
upornost 500 Ω. V tem primeru moramo uporabiti napajalno napetost najmanj 12V.
Vzbujevalne tokove lahko med seboj zvežemo vzporedno. Tokovi se seštevajo in tako
dobimo tok do 80mA. V tem primeru bremena ne moremo napjati iz Uexc izvorom ampak je
potrebno uporabiti “Power supply” izhod.

15.

MERJENJE TOKA IN NAPETOSTI

Za merjenje toka potrebujemo merilni upor (shunt), ki ga priključimo na merilne sponke.
Vrednost merilnega upora je odvisna od merjenega toka. Pri tem moramo upoštevati tudi
moč ki se sprošča na merilnem uporu (segrevanje). Merilni upor lahko priključimo na merilne
sponke med sosednja kanala (diferencialna meritev) ali med merilni kanal in skupno točko
merilnika (SE meritev). Meritev se tako prevede na navadno merjenje napetosti.
Napetost lahko merimo diferencialno (Dif) ali enojno (SE). Za merjenje napetosti, ki presegajo
deklarirano merilno območje, je potrebno uporabiti napetostni delilnik.
Tudi pri diferencialnem merjenju mora biti ena točka merjenega sistema priključena
na skupno točko (- na “Power supply” sponkah) merilnika!
Pri večkanalnem merjenju je potrebno biti posebno pazljiv, da ne presežemo
predpisane maksimalne napetosti proti skupni točki merilnika!
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16.

PRIKLJUČITEV SENZORJEV IN SOND

Pri priključevanju senzorjev in sond vedno upoštevajte priporočila in tehnične podatke
proizvajalca. Spodaj so opisane nekatere tipične vezave za glavne vrste senzorjev.
Kjer sta uporabljena oba vhodna kanala (Ch1 in Ch2) je potrebno nastaviti vhod na
Diferencialno (DIF), kjer pa je uporabljen en vhod pa na Enojno (SE).
16.1. Mostični senzorji
NAPETOSTNO VZBUJANI

TOKOVNO VZBUJANI

16.2. Uporovni senzorji
NAPETOSTNO VZBUJANI
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TOKOVNO VZBUJANI

Ta vezava se lahko uporablja na splošno za merjenje upornosti. Merilna območja so
pogojena z nastavljenim merilnim tokom (Iexc) in vhodnim merilnim območjem. Lahko znaša
od 200mΩ (Iexc=20mA, Range=4mV) do 12.5KΩ (Iexc=100µA, Range=1.25V).
16.3. Termočleni

Pozor: Za merjenje absolutne temperature je potrebno v nastavitvah prikaza (glej Poglavje
6) izbrati funkcijo CJC (kompenzacija temperature hladnega spoja)!

16.4. Sonde
Z NAPETOSTNIM IZHODOM: Napajalna napetost 5.0V do 13.5V
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Z NAPETOSTNIM IZHODOM: Napajalna napetost 0.1V do 3.0V

S TOKOVNIM IZHODOM

DVOŽIČNE TOKOVNE ZANKE
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17.

NASTAVITVE MERILNIKA V PRAKSI

Merilnik ima že tovarniško naloženih nekaj primerov konfiguracij (datoteke *.cfg). Prav tako
so naložene nastavitvene datoteke (datoteke *.ini) za nekatere najpogosteje uporabljene
senzorje (termočleni, Pt-100, Pt-1000,..). Te nastavitve lahko uporabite tudi kot predloge za
lastne konfiguracije. Vse svoje konfiguracije lahko shranite, tako da napravo kasneje vedno
lahko prekonfigurirate z odpiranje shranjene konfiguracijske datoteke. Če je konfiguracija
merilnika za vas prezahtevna, se lahko obrnete na našo tehnično pomoč. Po vaših
specifikacijah vam lahko pripravimo nastavitvene datoteke, ki jih kasneje samo skopirate na
merilnik preko USB vmesnika.
Kadar želite pripraviti novo merilno konfiguracijo ali uporabiti nov senzor, za kar še nimate
nastavitvenih datotek, je potrebno postopati po naslednjih korakih:
• Pregled tehničnih podatkov senzorja (način priključitve, napajalna napetost, poraba
toka, vhodno/izhodna karakteristika)
• Izbira kanala in načina priključitve na sponke merilnika (glej poglavje 16)
• Nastavitev prikaza na zaslonu (glej poglavje 6)
• Nastavitev merilnega kanala (glej poglavje 7)
• Nastavitev napajanja (glej poglavje 9)
• Priklop in test senzorja
Vedno pa moramo izhajati iz tehničnih podatkov za senzor. Pri izračunu koeficientov si lahko
pomagamo tudi s programom Excel.
V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov:
17.1. MERJENJE TEMPERATURE S SENZORJEM LMT-86
V tehničnih podatkih dobimo podatke o priključitvi, napajanju in obsegu izhodne napetosti:
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Senzor bomo torej priključili kot sondo z napetostnim izhodom (glej poglavje 16.4).
Napajalna napetost 5V

Napajalna napetost 3V

Za napajanje lahko uporabimo napetost “Uexc” (3V) ali “Power supply” (5V). Izhodna
napetost senzorja gre do 2,5V torej bomo izhod senzorja priključili neposredno na vhod
merilnika in nastavili kanal na SE.
Za nastavitev koeficientov polinoma potrebujemo podatke o izhodni karakteristiki senzorja:

Gorazd Koselj s.p., Ulica Matije Čopa 1, 4260 Bled, SLOVENIA
Tel: +386 4 5765 050 GSM: +386 40 213656
info@razvoj-elektronike.si www.razvoj-elektronike.si

20
Nekaj točk karakteristike prepišemo v Excel tabelo in dodamo trendno črto:

Izberemo polinomsko črto 2. reda. V primeru da je karakteristika bolj nelinearna, bi izbrali
polinomsko črto 3. reda. Program Excel nam izračuna koeficiente polinoma, ki jih vpišemo v
merilnik: Poly X3 = 0 Poly X2 = -2.5895 Poly X= -82.7125 Poly C = 185.1205
Ker imamo nastavljen kanal na SE, je nastavitev Range=2,5V.
Nastavimo še napajanje senzorja: Če smo se odločili za napajanje 3V, nastavimo Uexc=3.0V.
Če smo se odločili za napajanje 5V, v meniju “Power” nastavimo “Power supply = 5,0V ON”

17.2. MERJENJE TLAKA S SONDO S TOKOVNO ZANKO
Izbrana sonda ima naslednje tehnične podatke:
Napajalna napetost: 9V…24V
Izhodni tok: 4…20mA
Merilni obseg: 0…10Bar
Gre za dvožično tokovno zanko, zato jo priključimo v skladu s shemo 16.4 (dvožične tokovne
zanke).
Tukaj potrebujemo še merilni upor (Rshunt). Izberemo
merilni upor, ki bo povzročil napetostni padec pod
2.5V, kolikor znaša merilni doseg merilnika. Običajno
izberemo 100 Ω. Točnost merilnega upora
neposredno vpliva na točnost meritve! Na
merilnem uporu bomo imeli torej naslednje napetosti:
0Bar = 4mA*100 Ω = 0.4V
10Bar = 20mA*100 Ω = 2.0V
Ker ima sonda linearno karakteristiko lahko
izračunamo koeficiente:
Poly X = (10Bar – 0Bar)/(2.0V-0.4V) = 6.25
Poly C = -6.25 * 0.4V = -2.5V
Ker imamo nastavljen kanal na SE, je nastavitev Range=2,5V. Ne potrebujemo vzbujevalnih
tokov in napetosti, zato: Iexc=0 in Uexc=0.
Nastavimo še napajanje. V meniju “Power” nastavimo “Power supply = 9,0V ON” Lahko
nastavimo tudi višjo napetost, vendar je s stališča porabe (praznjenja baterije) bolje nastaviti
nižjo napetost.
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17.3. MERJENJE TEMPERATURE S TERMOČLENOM IN Pt-100/Pt-1000 SENZORJEM
Za merjenje temperature s temi senzorji imamo na voljo že pripravljene nastavitvene
datoteke. Na voljo je datoteka TEMP.cfg kot primer za nastavitev celotnega inštrumena, ter
datoteke *.ini za nastavitve posameznih merilnih kanalov. Za vsak tip termočlena imamo 2
ali 3 nastavitvene datoteke, ki pokrivajo določeno temperaturno območje meritve. Datoteke
so označene z “LO” (nizke temperature pod 0°C), “MED” (srednje temperature, običajno od
-50°C do 400°C) ali “HI” (visoke temperature nad 300°C). Točen opis merilnega obsega
dobite izpisan, ko kliknete na izbrano datoteko.
Za merjenje absolutne temperature s termočlenom, je potrebno v nastavitvah prikaza
(glej Poglavje 6) izbrati funkcijo CJC (kompenzacija temperature hladnega spoja)!
Za priključitev uporabimo sheme:
Termočlen

18.

Pt100 / Pt-1000

PRENOS PODATKOV NA OSEBNI RAČUNALNIK

Podatke prenašako preko USB priključka. Napravo prižgemo in priključimo na osebni
računalnik preko priloženega USB kabla. Prižge se indikator za zunanje napajanje in
polnjenje baterije. Ko naprava zazna, da je priključena na osebni računalnik, se na zaslonu
pojavi okno z vprašanjem: “Enable mass storage device?”. Izbiro potrdimo s pritiskom na
tipko “Yes”. Če želimo preko USB napravo samo polniti, moramo izbrati “No”.
Naprava se poskuša povezati z osebnim računalnikom, kar javlja s sporočilom “USB
initializing”. Ko je naprava uspešno povezana, to javi s sporočilom “Mass storage device
enabled”, prižge pa se tudi indikator USB.
Na osebnem računalniku se pojavi nov Izmenljivi disk, kjer se nahajajo vse datoteke:
• Shranjene meritve v datotekah s končnico .csv
• Datoteka Errorlog.txt, kjer je shranjena zgodovina napak in izrednih dogodkov, ki so
se zgodili med uporabo naprave.
• Dokumenti (Navodila za uporabo, tehnični podatki,..) v mapi DOC.
Te datoteke lahko poljubno prenašamo na osebni računalnik ali jih po potrebi izbrišemo.
Na disku se nahaja tudi mapa CFG, kjer so shranjene nastavitve posameznih merilnih
kanalov ( .ini) in konfiguracije merilne naprave ( .cfg). Tudi te datoteke lahko poljubno
kopiramo na ali iz osebnega računalnika. Pazite, da ne izbrišite tovarniških
konfiguracijskih datotek!
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19.

ZUNANJE NAPAJANJE IN POLNJENJE BATERIJE

Baterijo lahko polnimo na 2 načina:
• Preko napajalnega adapterja
• Preko USB vhoda
Stanje (napolnjenost) baterije je razvidna iz simbola v zgornjem desnem kotu zaslona in tudi
iz podatka “Supply voltage” v oknu “System info”. Popolnoma napolnjena baterija ima
napetost od 4.1V do 4.2V izpraznjena pa napetost pod 3.5V. Ko napetost baterije pade pod
varno mejo za delovanje, se naprava samodejno izključi. Dogodek se zabeleži v datoteko
Errorlog.txt.
Polnjenje baterije lahko poteka ob ugasnjeni ali ob prižgani napravi. Če je naprava prižgana,
polnjenje poteka nekoliko počasneje, ker se del energije porablja za delovanje naprave.
Ko priključimo zunanji vir napetost, se prižgeta zeleni indikator (tretji od leve) in rdeči indikator
(drugi od leve). Zeleni indikator označuje, da je zunanja napetost prisotna in da je njena
napetost ustrezna. Rdeči indikator pa označuje, da polnjenje baterije poteka. Baterija je
popolnoma napolnjena, ko ugasne rdeči indikator.
Napravo lahko normalno uporabljamo, medtem ko je priključena na zunanji vir
napajanja. Naprava lahko ostane priključena na zunanji vir napajanja, tudi ko je baterija
že napolnjena.
Polnjenje in napajanje je možno tudi iz “Power bank” baterijskih paketov z USB
priključkom.
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20.

WEEE direktiva
Odlaganje odpadne električne in elektronske opreme za uporabnike v
Evropski uniji. Ta oznaka na izdelku in njegovi embalaži pomeni, da
izdelka ni dovoljeno odlagati med ostale gospodinjske odpadke. Svojo
odpadno opremo morate izročiti pristojnim v veljavnem programu
recikliranja električne in elektronske opreme. Za več informacij o
recikliranju te opreme kontaktirajte lokalni urad, trgovino kjer ste opremo
kupili ali smetarsko službo, pristojno za vaše gospodinjstvo. Recikliranje
materialov pripomore k ohranjanju naravnih virov in zagotavlja, da se
reciklirajo na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje.

21.

EC izjava o skladnosti

Izjavljamo, da naprava CANYSE® 801 izpolnjuje zahteve EMC directive 2004/108/EC.
Standardi:
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 55022 class B
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