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I. Thiết bị sử dụng: 

- ESI GS4200-USB Digital Pressure Transducers 

(Thiết bị chuyển đổi áp suất kỹ thuật số dùng cho chất lỏng và không khí) 

   

 

II. Ứng dụng: 

- Đo lường, phân tích & trích xuất dữ liệu báo cáo nhằm kiểm soát tình trạng áp 

suất & nhiệt độ cho hệ thống máy móc và đường ống. 

 

III. Phương pháp đo: 

- Đo di động từng điểm hoặc cố định tùy vào mục đích sử dụng. 

- Kết nối qua cáp USB truyền dữ liệu đo lường vào phần mềm cài trên máy tính. 

- Thay thế hoàn toàn các thiết bị đo phổ thông như: Chart Recorder… 
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IV.  Ưu điểm và Lợi ích: 

 

- Cho phép người dùng đo và ghi lại dữ liệu lên tới 16 điểm cùng lúc và dễ dàng 

tạo các chứng chỉ kiểm tra. 

- Dải áp suất đo lường từ chân không lên đến 4000 bar. 

- Thời lượng đo liên tục là vô hạn nếu dung lượng ổ cứng của bạn vô cùng lớn. 

- Độ chính xác 0,15% NLHR (non-linearity, hysteresis and short term repeatability) 

- Dữ liệu có thể được hiển thị ở dạng đồ họa hoặc dạng bảng, với sự lựa chọn 

của các đơn vị áp suất và hoàn toàn có thể điều chỉnh tỉ lệ. 

- Công nghệ cảm biến Silicon-on-Sapphire độc đáo mang đến hiệu suất vượt trội 

và sự ổn định tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ rộng. 

- Tự động phát hiện kết nối qua giao thức USB và tự cấu hình để phù hợp với PC, 

Laptop hoặc Windows Tablet. 

- Sử dụng phần mềm cấu hình cảm biến đơn giản, lắp đặt kết nối nhanh chóng 

tiện lợi. 

- Hỗ trợ tích hợp dễ dàng với các ứng dụng được tạo bởi C #, VB, Labview và 

Excel VBA (thư viện API .dll) 

- Lưu trữ hồ sơ kết quả đo kiểm cho từng đợt kiểm tra thông qua việc trích xuất 

file dữ liệu dạng PDF / Excel. 

- Cung cấp đi kèm hộp bảo vệ thiết bị và 2 mét dây cáp truyền tín hiệu. 

 

Nếu quý công ty cần cung cấp tài liệu kỹ thuật & giải pháp, hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên 

hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỲNH 
Mr. Nguyễn  Nam Giang - Giám Đốc Điều Hành 

Mobile: 090 800 8825 

Email: giang_nguyen_nam@quynh.vn 

Xin chân thành cám ơn! 
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