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Krótki opis 

Rejestrator danych MP920 umożliwia zapis informacji o przebiegu procesów technologicznych w urządzeniach, których podłączenie 
na stałe do systemu rejestracji danych jest niemożliwe. Za pomocą złącza USB oraz pamięci masowej USB zarejestrowane dane 
można przenieść do komputera PC z zainstalowanych oprogramowaniem „aditec VisuNet” umożliwiającym dalszą obróbkę tych 
informacji. 
 

Zalety 

 Możliwość wykorzystania programu do wizualizacji „VisuNet”, bez bezpośredniego połączenia pomiędzy urządzeniem a 
komputerem PC. 

 Urządzenie może znajdować się w znacznej odległości od komputera PC (np. autoklaw mobilny). 

 Prosta obsługa. 

 Wszystkie kable i wtyki można zamówić dodatkowo. 

 Gniazdo panelowe USB o stopniu szczelności IP68. 
 

Obszar zastosowania 

 Pojedyncze urządzenia, urządzenia mobilne. 

 Niewielkie zakłady, które muszą rejestrować dane o przebiegu procesów technologicznych zgodnie z HACCP, czy normami 
EN i DIN. 

 

Dane techniczne 
 

Wymiary (W x S x G): 30mm x 105mm x 165mm  2 porty szeregowe 
Masa: 425g     2 porty USB (1 x Host, 1 x Device) 
Obudowa: aluminium    Napięcie zasilania: 6-35V DC 
 

 Opis złącz 
 

 

 

Opis podłączenia 

 
 

Wskaźnik stanu pracy 

 Zielona dioda LED: Rejestrator danych gotowy do pracy (ok. 30 sekund po włączeniu zasilania zapalą się wszystkie diody 
LED). Gotowość => zielona dioda LED stale włączona. 

 Żółta dioda LED: Rejestrator odczytuje dane ze sterownika (krótkie mrugnięcie). 

 Czerwona dioda LED: Rejestrator wykrył pamięć masową USB podpiętą do portu. Dane zostaną automatycznie skopiowane 
do podłączonej pamięci USB.  

   

 Czerwona dioda LED wyłączona – kopiowanie zakończone. Można odłączyć pamięć USB. 

 

Nie podłączać pamięci masowej USB w czasie rejestrowania danych (sterownik jest w trybie pracy, trwa program). 
Oczytane ze sterownika dane zapisywane są w pamięci wewnętrznej rejestratora. Dane to można przenieść do 
pamięci masowej USB, gdy sterownik znajduje się w trybie standby. 

 

Sposób postępowania przy odczytywaniu danych: 

Włożyć pamięć USB do gniazda UHP (sterownik w trybie standby) – odczekać 1 min. – wyjąć pamięć USB – gotowe! 

Skopiowane dane można przeglądać w programie VisuNet. 
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