produkty a služby

Frekvenční a univerzální čítače Dagatron
AMT měřicí technika, spol. s r. o., certifiko‑
vaná systémem ISO 9001:2009, rozšířila
nabídku měřicí techniky o generátory funkcí,
stolní digitální multimetry, frekvenční a uni‑
verzální čítače společnosti Dagatron, které
nahrazují známé přístroje EZ Digital.
Vybrané typy přístrojů Dagatron mají
rozšířené vlastnosti, jako např. rozhraní
RS 232, větší kmitočtový rozsah apod.
Zařazením výše uvedených přístrojů
do sortimentu byla vytvořena ucelená
řada kvalitních laboratorních přístrojů
(digitální osciloskopy Atten, Siglent,
pokročilé generátory AWG Siglent,
čítače a základní generátory funkcí
Dagatron, stolní digitální multimetr
Dagatron a analogové osciloskopy EZ
Digital). Výše uvedené měřicí přístroje
jsou určeny jak k laboratorním, tak ser‑
visním měřením. Přístroje se vyznačují
vysokou kvalitou provedení a velmi
příznivou cenou. Technické parametry,
komunikační rozhraní, mechanické
provedení – to vše bylo podrobeno ana‑
lýze u výhradního distributora AMT
měřicí technika ve vlastní servisní a kali‑
brační laboratoři.
Frekvenční a univerzální čítače spo‑
lečnosti Dagatron (obr. 1) jsou stan‑
dardně vybaveny komunikačním roz‑
hraním RS 232 a základním softwarem,
který umožňuje zobrazit jak měřený
kmitočet, tak průběh změny kmitočtu
v čase (grafická závislost), ovládat přístroj
z počítače a uchovat naměřené hodnoty
v souboru, který je možné importovat
např. do programu Excel. Frekvenční
čítače obsahují dva nízkofrekvenční
vstupy měřící kmitočet do 100 MHz.
Vysokofrekvenční vstup C měří kmito‑
čet v pásmu 80 MHz až 3 GHz nebo
3,7 GHz, dle typu přístroje. Citlivost
deklarovaná výrobcem splňuje udávané
parametry, viz www.amt.cz.
Digitální multimetr Dagatron 8302
po technické stránce navazuje na přístroj
DM 441B, má však upraven design čel‑
ního panelu a ovládací prvky. Základní
generátory funkcí pokrývají kmitočtové
pásmo od 0,02 Hz do 2 MHz nebo 5 MHz,
přístroje zobrazují nastavený kmitočet na
LED displeji, volba kmitočtu se provádí
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v dekádách s možností skokového a plynu‑
lého nastavení výstupní úrovně.
Pokročilé generátory funkcí a vybraných prů‑
běhů Siglent řady SDG 1000 (obr. 2) jsou vy‑
baveny komunikačním rozhraním USB, pra‑

Obr. 1 Čítač Dagatron

Obr. 2 Generátor funkcí Siglent

Obr. 3 Čtyřkanálový DSO Siglent

cují v kmitočtovém pásmu 1 μHz až 50 MHz
(5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 25 MHz,
50 MHz). Generátory jsou řešeny jako dvouvýstupové, každý výstup je řešen samostatně

s možností odpojení, rychlost vzorkování je
125 MS/s, délka paměti 512k vzorků, základní
(AM, FM, PM) a rozšířené modulace umož‑
ňují aplikační měření v laboratorních a prů‑
myslových podmínkách. Na displeji přístroje
lze nastavit základní a rozšířené parame‑
try výstupního průběhu, popř. je ucho‑
vat ve vnitřní nebo vnější paměti.
Nabídka dvoukanálových analogo‑
vých a digitálních osciloskopů byla roz‑
šířena o čtyřkanálovou verzi SDS
1000CLF (obr. 3) s širokoúhlým TFT dis‑
plejem (8×18 dílků), rozhraním USB,
ET, reálnou rychlostí vzorkování až
2 GS/s a hloubkou paměti 24k/kanál.
Čtyřkanálové osciloskopy SDS 1000CLF
pracují v kmitočtovém pásmu 70 až
300 MHz.
Analogové osciloskopy EZ Digital
řady OS 5000 pokrývají kmitočtové
pásmo do 100 MHz, standardně dispo‑
nují základní a zpožděnou časovou
základnu, kurzory apod. Jak píše vývo‑
jový pracovník osciloskopů A. Seibt
v knize Osciloskopy od A do Z, zobra‑
zují analogové osciloskopy analogovou
jistotu…
Čtyřkanálové a dvoukanálové digitál‑
ní osciloskopy SDS1000CLF v poměru
pokročilých technických parametrů (uži‑
vatel by měl ovšem vědět, co to jsou
pokročilé technické parametry) k níz‑
kým pořizovacím nákladům zpřístup‑
ňují kvalitní digitální osciloskop mnoha
uživatelům. Osciloskopy jsou dodávány
s inovovaným softwarem, který rozšiřuje
možnosti speciálních měření. Digitální
osciloskopy lze rozdělit podle rozměrů
displeje do dvou základních skupin.
Osciloskopy standardní s rastrem 12×8
dílků a osciloskopy širokoúhlé s děle‑
ním 18×8 dílků. Společnost Siglent
vyrábí také osciloskopy pro jiné reno‑
mované firmy, ovšem zajímavostí je, že
přístroje pod svoji značkou Siglent osa‑
zuje již pouze displejem širokoúhlým
TFT LCD 7". Vybrané novinky a cel‑
ková nabídka měřicí techniky je uvedena
na webových stránkách společnosti AMT
měřicí technika (viz níže).
www.amt.cz
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