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konstrukcja pozwala na pracę w najtrudniejszych warunkach.
tytanowej obudowie o długości 6000 m, a jego wytrzymała 
wielu zastosowań.Czujnik miniSVS jest standardowo umieszczony w 
temperatury. Istnieje wiele opcji wymiarowych odpowiednich dla 
konfiguracjach i z opcjonalnymi czujnikami ciśnienia lub 
jakikolwiek inny czujnik.  Czujnik miniSVS jest dostępny w różnych 
wydajność, z szumem sygnału o rząd wielkości lepszym niż 
Unikalna technologia cyfrowa time of flight daje niezrównaną 

Szczegóły produktu

DŹWIĘKU
PRĘDKOŚĆ 

DIALOGUE  X2 
OPROGRAMOWANIE 

Czujnik prędkości dźwięku
miniSVS -

www.valeport.co.uk
Email: sales@valeport.co.uk
Telephone: +44 (0) 1803 869292
Devon TQ9 5EW United Kingdom
St. Peter’s Quay, Totnes,
Valeport Limited

www.escort-technology.com 
e-mail: sales@escort.com.pl
tel. 914310400
70-103 Szczecin
ul. Gen. D. Chłapowskiego 8
Escort Sp. z o.o
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Przykładami formatów danych są:
Format danych

Dokładność

pomiarów
Dokładność

100mm

0.001m

W zależności od rozmiaru czujnika

 

±0.017m/s
±0.002m/s
±0.013m/s 
±0.002m/s 

Zasięg                   1375 - 1900m/s

zapewniając przewidywalne działanie we wszystkich warunkach.
natychmiastową reakcję; pomiar cyfrowy jest również całkowicie liniowy, 
sygnału praktycznie eliminuje szumy sygnałowe i zapewnia niemal 
wszystkich CTD.  Nasza unikalna technika cyfrowego przetwarzania 
jest niezależny od nieistotnych błędów obliczeniowych występujących we 
impulsu dźwiękowego poruszającego się na znanej odległości, a więc 
Każdy pomiar prędkości dźwięku jest wykonywany za pomocą jednego 

Pomiar prędkości dźwięku

SV

50dBar 47.123

100dBar

(1510123)

przypadku wartości ujemnej, np.
przecinku i zerem początkowym, oznaczana w 
jako 5-cyfrowa liczba z 3 miejscami po 
W przypadku temperatury, jest ona podawana 

21.456 02.298 -03.174

punktu jest zależna od zasięgu czujnika, np.
potrzeby łącznie ze zerami prowadzącymi.  Pozycja 
podawane w dBar z 5 cyframi, z kropką, w razie 
Jeśli jest ustawione, ciśnienie jest zawsze 

uprzedzenia, wszystkich cen, specyfikacji, wzorów i warunków sprzedaży wszystkich urządzeń - Valeport Ltd. © 2020.
W ramach naszej polityki ciągłego rozwoju, Valeport Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie, bez 
Numer referencyjny: miniSVS | kwiecień 2020 r.

Złącze SubConn MCBH6F (inne na żądanie) 

Zakres głębokości                              6000m (Tytan)

Szczegółowe wymiary w razie potrzeby można znaleźć w fabryce.
Fizyczne cechy

Waga 1kg (z obudową)

TytanObudowa

Przetwornik Poliwęglan

Nogi czujnika Tworzywo węglowe

TytanPłytka reflektora

urządzenia w obudowie z pigtailem 0,5 m.
transportową. Urządzenia OEM dostarczane są z przewodem testowym, 
Wszystkie systemy dostarczane z instrukcją obsługi i walizką 
Zamówienie

Konfiguracja

Obudowa z tytanu

Bulkhead OEM

Remote OEM

Wer. tytanowa + Ciś.

Wer. tytanowa+ temp.       0652004-T

Zapis XX Gdzie P = 2, 5, 10, 50, 100, 300 i 600 Bar.

Moc

Napięcie

Specyfikacja elektryczna

Protokół

0.35W (SV + Ciśnienie)
0.25W (tylko SV )

9 - 28V DC

8 bitów danych, 1 bit stopu, Brak parzystości, Brak kontroli przepływu

danych
przepływu 
Prędkość 

szybkość transmisji danych)
2400 - 115200 (NB. Niskie szybkości transmisji mogą ograniczać 

wielu adresowanych jednostek na jednym kablu.
nadaje się do dłuższych kabli (do 1000m) i pozwala na podłączenie 
komputera PC za pomocą kabli o długości do 200m, natomiast RS485 
komend.  Dane RS232 mogą być pobierane bezpośrednio do 
MiniSVS posiada wyjście RS232 i RS485, wybrane za pomocą kodu 
Dane wyjściowe

Zakres ±0,05%

2, 5, 10, 50, 100, 300 lub 600 
Wskaźnik napięcia
Ciśnienie

±0.01°C
+35°C0.001°C
-5°C - 
PRT
Temperatura

Zasięg
Typ
Czujnik

pokazaną powyżej.
ciśnienia i temperatury.  Próbkowanie danych odbywa się z prędkością 
Urządzenie miniSVS może być opcjonalnie wyposażone w czujnik 
Opcjonalne czujniki

60Hz
32Hz
16Hz
8Hz
4Hz
2Hz
1Hz
Sample
Single
Wartość

Częstotliwość próbkowania:Możliwość wyboru, w zależności od uzgodnień

Częstotliwość akustyczna:2.5MHz

Całkowity maksymalny błąd teoretyczny ±0.020m/s

±0.019m/sCałkowity maksymalny błąd teoretyczny

Ciśnienie

Temperatura

Całkowity maksymalny błąd teoretyczny
Systematyczny błąd zegara
Błąd systematycznej kalibracji Max 
Hałas losowy (od punktu do punktu)Max

Wybór między

m/s do 2 miejsc po przecinku (1510.12)
m/s do 3 miejsc po przecinku(1510.123)

Zakres Bar 0.001°CDokładność wyświetl.
Dokładność pomiaru


