Digitális tárolós oszcilloszkópok (200/100/70 MHz),

GDS2000E sorozat

● 200/100/70MHz sávszélesség, 2 vagy 4 bemeneti
csatorna
● 1GSa/s max valós-idejű mintavételezési sebesség
● 10 M max. Memória mélység
● VPO kijelzési technika
● Nagy frissítési sebesség, 120 000 hullámforma/s
● Szegmentált memóriás adatgyűjtés és hullámforma
keresés
● 8”-os VGA TFT LCD
● FFT max. 1Mpont-tal
● Alul- és felül-áteresztő szűrő
● Szegmentált memória 29 000 szekcióval és hullámforma
keresési funkcióval
● I2C/SPI/UART/CAN/LIN soros busz trigger és dekódoló
funkció
● Adatgyűjtés max. 100 óráig
● Távoli internetes adatgyűjtési lehetőség
A GDS-2000E sorozatú digitális tárolós oszcilloszkópok
1GSa/s mintavételezési sebességgel, 2 Mpont rekordhosszal,
változattól függően 2 vagy 4 bemeneti csatornával, 120 000
wfm/s hullámforma frissítési sebességgel rendelkeznek. A
nagyméretű, 8”-os, 16:9 képarányú színes TFT LCD kijelzőn
1 mV/osztás felbontással jelennek meg a jelformák.
A 6 változatból álló GDS-2000A családot 200, 100 és 70 MHz
sávszélességű, 2 és 4 bemenettel rendelkező készülékek
alkotják. A 10 M hosszúságú memória 1K, 10K, 100K, 1M és
10M lépésekben váltható. A szegmentált memória max. 29
000 szekcióra osztható, gyors keresési lehetőséget biztosítva
a jelformák között. lehetővé teszi a keresett esemény gyors
megkeresését egy hosszú rekordban. A 120 000 wfm/s
hullámforma frissítési sebesség kétszer akkora, mint az ebbe
a kategóriába tartozó más gyártmányoknál.
A készülékek 36 funkciót + statisztikai kiértékelést biztosítanak, melyek segítségével analizálhatók és mérhetők a max.,

min., átlag és standard eltérés értékek. Adatgyűjtéshez
beállítható az adatgyűjtés hossza és gyakorisága. Ezen
túlmenően a készülékek 1M max FFT kijelzéssel is rendelkeznek. Nagy-felbontású FFT, nagy hullámforma frissítési
sebesség, zoom, és csúcsérték keresés biztosítja a pontos
és hatékony mérést.
A fentieken kívül a készülékek busz-dekódoló és digitális szűrő
funkciókkal is rendelkeznek. A busz -dekódoló funkció nem
csak l2C / SPI / UART, hanem CAN és LIN buszok dekódolását is lehetővé teszi. A digitális szűrő funkció alul- és
felül-áteresztő szűrő bekapcsolását teszi lehetővé téve a
különböző zavaró jelek kiszűrését.
A nullázó gomb lehetőséget ad a vízszintes és függőleges
eltérítés, valamint a trigger szint automatikus nullázására
Az USB host és device port, valamint az Ethernet kommunikációs port az adatgyűjtést és a készülék távvezérlését teszi
lehetővé.

Rendelési adatok

Külön rendelhető tartozékok

● GDS-2204E
oszcilloszkóp
● GDS-2202E
oszcilloszkóp
● GDS-2104E
oszcilloszkóp
● GDS-2102E
oszcilloszkóp
● GDS-2074E
oszcilloszkóp
● CDS-2072E
oszcilloszkóp

200MHz-es, 4-csatornás digitális tárolós
200MHz-es, 2-csatornás digitális tárolós
100MHz-es, 4-csatornás digitális tárolós
100MHz-es, 2-csatornás digitális tárolós
70MHz-es, 4-csatornás digitális tárolós
70MHz-es, 2-csatornás digitális tárolós

Készülékkel szállított tartozékok
● Használati útmutató, hálózati tápkábel
● GTP-070A-4: 70MHz 10:1 passzív mérőfej GDS2072E/2074E-hez (csatornánként)
● GTP-150A-4: 150MHz 10:1 passzív mérőfej GDS2102E/2104E-hez (csatornánként)
● GTP-300A-4: 300MHz 10:1 passzív mérőfej GDS2202E/2204E-hez (csatornánként)

Ingyen letölthető
● OpenWave software
● USB driver
● LabView driver
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