
Dillon Data Force(Data Plot)  
WindowsTM tabanlı, gerçek zamanlı  
grafik programı dijital Dillon kuvvet
ölçüm cihazlarının tüm yeteneklerini 
ortaya çıkarır.

Data Force(Data Plot), bilgisayarınızın 
dijital Dillon cihazlarıyla RS-232 seri portu 
üzerinden çift yönlü haberleşmesini sağlar. 
Bilgisayarınız verileri kaydederek size şu 
özellikleri sunar:

• Kuvvet - Zaman grafiği (gerçek zamanlı)

• Start/stop tetkleyiciler

• Otomatik değer aralığı oluşturma

• Zoom / yeniden ölçeklendirme

• Grafikleri üst üste çizme

• Verilerden tablo şeklinde çıktı alma

• Hesap tablolarına veri aktarımı

Test esnasında DataForce 200 Hz hıza kadar veri 
kaydedebilmektedir(saniyede 200 veri). Operatör, test 
bitiminde cetvel üzerinde başlangıç ve bitim noktalarını  
kaydırarak aralığı belirleyebilir. Program, grafiği 
oluşturan değerlerin ortalamasını, maksimum ve 
minimum değerleri, seçilen aralığa göre belirler.

Operatörler grafik eksenlerinin değer aralığını ve 
adlarını değiştirebilir, Grafiklere başlıklar ekleyebilir. 
Kullanıcının tercih ettiği ayarlar daha sonraki testlerde 
tekrar kullanılmak üzere program tarafından saklanır. 
Aynı grafik tablosuna müteakip testlerin eğrileri 
çizdirilebilir.

Veriler tablo veya grafik halinde basılabilir veya 
ASCII formatında dışa aktarılabilir. 

Data Force(Data Plot) çok esnek ve kullanımı kolay 
bir programdır. Klavye veya fare ile kontrol edilebilir. 

Yardım menüsü ingilizce destekli olarak mevcuttur.
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Aşırı Yük Koruma ve Kuvvet 
Ölçüm - Tartım Cihazları 



Operates with Dillon instruments:
• EDXtreme & Communicator
• FI-521 Indikatör
• GL elektronik kuvvet ölçer

RS-232 haberleşme: 300 - 921,600 baud arası
(Data Plot: 300 - 19.200 baud arası)

RS-232 istek karakteri: Ayarlanabilir (Data Pot: ASCII 63"?")

Veri kayıt hızı:  0.01 - 200Hz arası(saniyede kaydedilen nokta)
(Data Plot: 0,01 - 10 Hz arası) 

Maximum veri / nokta adedi: 17.280.000 (Data Plot: 2.500)

Veri toplama süresi: 24 saat (Data Plot: 2,8 gün)

Kaydedilebilir / Çizilebilir veri tipi: Kuvvet - Zaman

Kuvvet birimleri: Kg, g, libre, ons, Newton(N), kN, mN

Zaman birimleri: Saniye, dakika veya saat 

Kayıt start - stop tetikleyiciler: Set edilen kuvvet veya zaman 

Otomatik gerçek zamanlı  grafik ölçeklendirme ve zoom

Çoklu test grafiği: 4 adede kadar eğri üst üste gösterilebilir

Yazıcı çıktısı: Grafik veya toplanmış veri

Verilerin başka bilgisayar programlarına aktarımı: 
ASCII dosyası (virgül veya TAB ile ayrılmış)

Gerekli aksesuar:
Özel konnektörlü RS-232 kablosu(9-pinli) ve 
RS-232 'dento USB'ye çevirici (ayrıca temin edilirler)

Uyum:
IBM PC (486 veya üstü). İşletim sistemi Windows 95, 98, 
2000, NT, XP, 7, 8 veya 10. RS-323 portu veya USB 
portu(USB portu çevirici ile kullanılır).

Kullanıcı tanımlamaları: Grafik Başlıkları, eksen tanımları ve notlar
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Özellikler

Çoklu test grafiği

İlk pik değeri

Dışa aktarım ile hesap tablosuna aktarılmış veriler

Aşırı Yük Koruma ve Kuvvet 
Ö l ç ü m  -  T a r t ı m  Cihaz l a r ı  

Uzmanlara danışın:  Dillon distribötürleri size 
uygulama danışmanlığından ürün seçimine kadar 
aklınızdaki sorular için yardımcı olur ve satış 
sonrasında da her zŀman için destek vermeye 
devam eder. Satış ve servis temsilcileri kuvvet 
ölçümü konusunda endüstride bulabileceğiniz en 
geniş bilgiye sahip, konusunda uzman kişilerdir. 
Tüm ölçüm, tartım, kontrol ihtiyaçlarınız için 
kendilerine danışmanızı öneririz.

Çobançeşme Gençosman Sok. No:10
34196 Yenibosna-İSTANBUL

Tel:    0212-639 20 95 -96
Faks: 0212-639 32 19 

Mail: mail@utingelektronik.com 
https://www.utingelektronik.com
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TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

• Quick-Check gerginlik ölçer


