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Nagy felbontású differenciál USB oszcilloszkóp 

Négy valódi differenciál bemenettel, 12-14 bites felbontással és széles differenciál és közös 

módú feszültség tartománnyal a PicoScope 4444 és tartozékai pontos és részletes méréseket 

kínálnak, nagyszámú alkalmazási célra. 

Fő jellemzők:                                          

 4 nagy impedanciájú bemenet 

 20 MHz sávszélesség 

 Rugalmas 12 és 14 bites felbontás 

 256 MS mély memória 

 Méri a földeletlen (lebegő) jeleket 

 Nem fogadja be a közös módú jeleket 

 Intelligens mérőfej interfész 

 Alacsony feszültségű mérőfej milli volttól 50 V-ig 

Tipikus alkalmazások 

 Biztonságos mérőfej egy- és háromfázisú feszültséghez és áramhoz 

 Méri a mobil és IoT eszközök teljesítmény felvételét 

 Hálózat minőség vizsgálat 

 SMPS kialakítás 

 Hybrid és villamos járműtervezés 

 Biomedical elektronika 

 Differenciál jelek mérése (CAN, kiegyensúlyozott audio) egyetlen csatornával 

Magas szintű oszcilloszkóp             

 

 

 

 

                             

 

 

                                                                   

 10000 hullámforma kőkörös puffer              

 100000 hullámforma másod 

percenkénti frissítési sebesség 

 Soros busz dekódolás 

 Fejlett matek és szűrés Mérések 

statisztikával 

 Fejlett digitális triggerelés 

 USB 3.0 csatlakozás és táplálás 

Intelligens differenciál bemenetek 

Egy hagyományos oszcilloszkóp mérőfejjel 

egyvégződésű mérések végezhetők egy nagy 

impedanciájú bemenet és egy alacsony 

impedanciájú föld között. 
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Egy differenciál oszcilloszkóppal a mérések két nagyimpedanciájú bemenet között történnek 

alkatrészeken és vizsgáló pontokon keresztül, ahol egyik oldal sem földelt.  

A differenciál egységek visszautasítják a közös módú zajt: a két nagy impedanciájú 

bemeneten egyformán felszedett zaj visszautasításra kerül. 

A PicoScope 4444-en mind a négy csatorna csatorna rendelkezik intelligens mérőfej 

interfésszel, ami beazonosítja a kompatibilis mérőfejeket és szükség esetén megtáplálja 

azokat, minden csatorna kiválaszthatja a saját feszültség, vagy áram mérőfejét. 

A nem csillapító mérőfejek nagy felbontású, alacsony zajú jelmérést tesznek lehetővé a milli 

volt…+/- 50 V tartományban. Csillapító mérőfejek lehetővé teszik 1000V CAT III jelek 

mérését. Az áram mérőfejek 2000 A-es határig állnak rendelkezésre. 

                                                                        

 

 

 

 

 

Ahogy a nem földelt feszültség jelek mérésére, ugyanúgy a differenciál bemenetek ideálisak 

érzékelő ellenálláson keresztül történő árammérésre. Mivel egyik oldalt se szükséges földelni, 

képesek nagy oldalmérésre. Az érzékeny bemeneti tartományok, a nagy felbontás és a gyors 

mintavétel ideális akkumulátorról táplált IoT eszközök gyorsan változó áramainak mérésére 

                                                                    

     

 

 

 

A kábel külső árnyékolása opcióként jelföldhöz köthetőaz árnyékolás növeléséhez és a 

zajfelszedés csökkentéséhez. A PicoConnect 441 mérőfejek ideálisak differenciál jelforrások 

mint pl. CAN bus és kiegyensúlyozott audio egy csatornán való méréséhez és felhasználható 

híd típusú érzékelők, mint pl,erőmérő cellák és nyomásérzékelők közvetlen méréséhez. 

Pico Connect 441: Mérjünk milli volt-tól +/-50 

V-ig 

A PicoConnect 441 differenciál feszültség mérőfejek 

alkalmasak +/- 50V-ig való mérésre (magasabb 

feszültségre ld. a PicoConnect 442-t). A mérőfejek 

szabványos 4 mm-es dugóval vannak ellátva és 

eltávolítható rugós hurok hegyekkel kerülnek 

szállításra. Más 4 mm-es tartozékok, mint pl, 

multiméter mérőfejek és krokodil csipeszek külön 
kaphatók. 

A nagy impedanciájú, nagy felbontású bemenetek 

alkalmasak biológiai és tudományos kutatások 

végzésére, mivel lehetővé teszik alacsony szintű 

milli volt jelek mérését (2mV/div 12 bit-nél) közös 

módú zaj jelenlétében drága differenciál előerősítők, 

vagy differenciál oszcilloszkóp mérőfejek nélkül. A 

mérőfej twinax kábellel készül (sodrott pár 

belsővezetők külső köpennyel) a magas közös módú 

elvetési arány biztosításához (CMRR . 
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PicoConnect 442:1000V CATIII mérőfejek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          

 

 

 

 

                                                                 

                                                            

A PicoScope 4444 differenciál bemenetei lehetővé teszik minden csatornán különböző közös 

módú feszültségű jelek mérését. Példaként vegyük egy villamos jármű akkumulátor 

csomagját. Az egész csomagot meg lehet mérni egyetlen, +/- 500 V bemeneti tartományra 

beállított csatornával, és ugyanakkora többi csatornát +/-% V- ra állítva az egyes cellákat is. 

Az elrendezéssel kihasználhatjuk az oszcilloszkóp teljes felbontását. 

TA300 és TA301 lakatfogók 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

A TA300 40 A-es mérőfej DC-től  100  kHz-ig terjedő jelek mérésére alkalmas. Ez egy 

precíziós mérőfej kisebb áramok mérésére mA-es felbontással. 

A TA 301 200/2000 A-es, átkapcsolható mérési tartományú  mérőfej DC-től 20kHz-ig terjedő 

sávszélességben képes jelek mérésére. A TA 300 és TA 301 lakatfogókon kívül Pico széles 

körű AC és DC lakatfogó kínálattal rendelkezik, melyeket a TA271 D9 adapterrel lehet a 

PicoScope 4444-hez csatlakoztatni. 

 

A PicoConnect 442 egy csillapító 

differenciál mérőfej, ami a méréshatárt 

1000 V-ig növeli hogy lehetővé váljon a  az 

egyfázisú , háromfázisú és más, mint 

például a motor hajtásokban és 

inverterekben  található jelek biztonságos 

és költséghatékony mérése. 

A PicoConnect 442 mérőfej nem igényel 

hálózati táplálást, vagy elemeket. Ezáltal 

ideális hálózat minőség és egyéb hosszú 

távú mérésekhez. 

A PicoConnect 441 mérőfejek ideálisak kisfeszültségű 

SMPS munkákhoz, a PicoConnect 442 (az ábrán) 

max.1000V feszültségű munkákhoz. 

Két különböző lakatfogó mérőfej kapható 

aPico D) interfészekhez. Mindkettő a Hall 

effektust használja AC és Dc áram 

méréséhez, a kábellel való közvetlen 

érintkezés nélkül. Az intelligens mérőfej 

interfész táplálja a lakatfogókat, így nincs 

szükség akkumulátorra. Ez azt is jelenti, 

hogy amikor valamelyikkel csatlakozunk, a 

a PicoScope szoftver felismeri azonosítja 

azt és konfigurálja azt az áram 

leolvasáshoz. 
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Nagyteljesítményű és hordozható    

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Szkópjainknál a csúcsminőséget jelentő jellemzők, mint a soros dekódolás, a maszkolásos 

határérték vizsgálat, a fejlett matematika csatornák és a szegmentált memória mind benne van 

az árban. 

Termékeink használói azzal tüntetnek ki minket, hogy egy életen át vevőink maradnak, 

gyakran ajánlva minket kollegáiknak 

 

                                                                         

Csak töltsük fel a szoftvert, csatlakoztassuk  

az USB kábelt, és perceken belül használható. Egyszerű 

mentés és nyomtatás: a felhasználó biztonsággal 

jegyzőkönyvekbe másolhatja a hullámformákat. 

A munkaasztalon a PicoScope értékes helyet takarít 

meg és közvetlenül a vizsgált eszköz mellé helyezhető. 

Laptop használók még többet nyernek, mert nincs 

szükség hálózati táplálásra, ezért magunkkal hordhatjuk 

az oszcilloszkópot a laptop táskában. Tökéletes az utazó 

mérnök számára. 

               

 


