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Artikel: PCSU200

USB PC OSCILLOSCOOP EN SIGNAALGENERATOR

Specificaties

- algemeen: 
          - markers voor: amplitude/spanning en frequentie/tijd
          - ingangskoppeling: DC, AC en GND
          - 8-bit resolutie

          - spanningsbereik: 10mV, 30mV, 0.1V, 0.3V, 1V, 3V
          - voeding langs USB-poort (500mA), kabel meegeleverd
          - Bemonstering: max 25MHz
          - max. ingangsspanning: 30V (AC + DC)
          - bewaren van gegevens en schermen

          - afmetingen: 100 x 100 x 35mm 

 
- minimale systeemvereisten:

          - Windows™ XP, Vista, 7 *

          - vrije USB poort 1.1 of  2.0

- functiegenerator:
          - standaard golfvormen: sinus-, blokgolf- en driehoeksignalen
          - voorgedefinieerde golfvormen: sine(x)/x, sweep, ...
          - automatische setup-functie via bestand of externe pc-ingang

          - amplitude: 200mVpp tot 8Vpp @ 1KHz//  0 ohm
          - uitgangsimpedantie: 50 ohm
          - frequentiebereik: 1MHZ voor sinusgolf, andere 500KHz

- oscilloscoop:

          - brandbreedte: 2-kanaals van DC tot 12 MHz ±3dB
          - ingangsimpedantie: 1 Mohm / 30pF
          - tijdsbasis: 0.1µs tot 500ms per divisie
          - opnamelengte: 4K monsters/kanaal
- transient recorder:

          - tijdschaal: 20ms/div tot 2000s/div
          - max. opnameduur: 9.4u/scherm
          - maximum aantal monsters: 100/s
          - min. aantal monsters: 1 monster / 20s
- bode Plotter:

          - automatische synchronisatie tussen oscilloscoop en generator
          - frequentiebereik: 1KHz , 10KHz, 100KHz, 500KHz
          - startfrequentie: 1Hz,10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz
- spectrum analyser:

          - frequentiebereik: 0 .. 120Hz tot 12MHz
          - FFT resolutie: 2048 lijnen

PC-oscilloscoop en functiegenerator in zakformaat.
 

Dit kleine meetinstrument heeft heel wat in zijn mars! 

Van signalen opwekken tot een krachtige 

2-kanaalsoscilloscoop 

en een handige Bode-plot functie. Voeding via USB 

en vereist dus geen externe voeding.

Oscilloscoop Transient recorderSpectrum analyser Bode Plotter

U kunt de software downloaden van onze website 

Raadpleeg de demomodus! 

DLL beschikbaar voor eigen softwareontwikkeling 
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