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DIGITÁLIS TÁROLÓ OSZCILLOSZKÓP 

A vadonatúj hordozható 7”, teljesen érintő 
paneles kapacitív LCD bemutatja a több 
pontos érintő paneles módszert, mely 
lehetővé teszi a felhasználó számára a 
hullámalak helyzet változtatását, a 
hullámalak méret beállítását és a trigger 
feltételek könnyű beállítását feje tetejére 
állítva a hagyományos kézi műszereket. 
Ezzel az egyedülálló jellemzővel a 
mérnökök könnyen meg tudják keresni a 
vizsgált eszköz jeleit az üzemben lévő 
komplex környezetben. A tájkép, vagy 
arcképmérés kijelzés nem csak a 
hullámalakot mutatja meg tisztán teljes 
képernyő állapotban, de kombinálja is a 
többfunkciós mérési környezetet 
elképzelhetetlen mérési eredmények 
elérésével                                                                                                                                                                                                                                                  
A beépített, első helyen álló 5 Ms 
memória mélység segít a mérnököknek a 
hullámformák nagy részletességű 
diagnózisában. A nagy memória mélység 
részletes hullámforma adatokat képes 
rögzíteni és segít az eredeti hullámforma 
visszaállításában, mialatt részletes 
tranziens jelek hosszantartó megfigyelése, 
vagy kinyerése történhet. Az analóg 
hullámalakok bármely finom 
megváltozása világosan kimutatható, 
amikor az időskálát hosszúról rövidre 
változtatjuk, amivel egy mérési probléma 
sem marad válasz nélkül.                                                                                                                                                                                          
Az 50000 (GDS-300), vagy 5000 (GDS-
200) kijelzés segíti a vizsgált eszköz 
villamos jellemzőinek pontos mérését. 
Ezek nem csak a DC és AC feszültség, 
DC és AC áram, ellenállás és dióda 
polaritás, hanem a hőmérsékletmérés és 
monitorozás is. A trend diagramok 
analízise tovább bővíti a vizsgálatot és 
mérést. A DMM egyidejűleg képes 
dolgozni az oszcilloszkóppal több 
méréses feladatok elvégzéséhez. 

Általában elvárás, hogy egy jelsorozat 
hosszú időtartamú elfogása során a 
közbenső jelváltozások is hatékonyan 
rögzítésre kerüljenek. A GDS-
300/GDS-200 beépített 30000 egymást 
követő hullámalak gyűjtő funkció nem 
csak a 30000 hullámalak hosszú 
időtartam alatt történő rögzítését végzi 
el, de lejátsza azokat a rögzített 
adatokat is, amelyek lehetővé teszik a 
felhasználó számára a rögzítési idő 
alatt felmerülő problémák azonosítását 
is. Ne maradjon semmi beazonosítás 
nélkül. 
A hálózatot el kell szigetelni és meg 
kell oldani az adódó földelési 
feladatokat az áramkör 
zavarmentesítése során. Az egyik 
kritérium, amit meg kell oldani, az a 
rendszer földelési és elszigetelési 
biztonsága olyan szigorú vizsgálati és 
mérési körülmények között, mint pl. 
amikor nincs földelési rendszer és 
nincs elszigetelés. A GDS-3010/200 
rendelkezik olyan opcionális 
differenciál mérőfejjel, amely 
hatékonyan segít a felhasználónak az 
elszigetelési és földelési problémák 
megoldásában, és amely megemeli a 
vizsgálat és mérés hatékonyságát és 
biztonságát. A szakembereknek 
gyakran van szükségük számítás 
technikai szoftverre az áramkör 
tervezéshez és zavarelhárítás                                                 
analízishez a K&F folyamatokban. A 
GDS-300/200 oszcilloszkópok a 
beépített standard mérnöki 
kalkulátorral lehetővé teszik a 
mérnökök számára a paraméterek 
ellenőrzését a vizsgáló és mérési 
folyamatok során. Ismeretlen ellenállás 
használatakor színkódos számítással 
hozzájuthatnak az ellenállásértékekhez. 
Ha a tervezett áramkör csillapítót 
tartalmaz, a GDS-300/200 képes 
szolgáltatni a megfelelő csillapító 
modellt és a csillapítás érték 
számítását. 

FŐ JELLEMZŐK 

• 200/100/70 M Hz sávszélesség 
választék. Két bemenő csatorna 

• 1GSa/s max mintavétel 
• Max 5M/1M memória 

csatornánként 
• 7” 800x480 Teljesen érintős 

paneles kapacitív LCD több 
pontos vezérlés, Lndscape és 
portrait kijelzés 

• Beépített 50000/5000 DMM 
• 30000 egymás utáni hullámalak 

rögzítős gyűjtő funkció, mérési 
eredmény megjelenítés bármikor 

• Hőmérsékletmérő és adatgyűjtő 
funkció 

• Beépített mérnöki kalkulátor 
SMD ellenállás kódolás, 
Színkódos infó, Csillapítás 
kalkuláció alkalmazás szoftver 

• Opcionális elszigetelt differenciál 
mérőfej  

 
 

GDS-300/200 Sorozat előlap 

GDS-300 Sorozat hátlap 

	

GDS-200 Sorozat hátlap	

GDS-300/200 sorozat 
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