
Độ bền cao

Thiết kế đặc sắc

Độ tin cậy và hiệu suất cao

Có sẵn 3 ngôn ngữ khác nhau

Giám sát từ xa bằng điện thoại thông minh



Bar graph viewText view Trend view

Features

Điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh
■ Điện thoại thông minh với ứng dụng có sẵn dịch vụ giám

sát từ xa khi kết nối với bộ chuyển đổi Ethernet, 
HMCE-103

■ Khi GR200 ở chế độ vòng lặp cảnh báo, bạn có thể biết
thời gian cảnh báo đó thông qua điện thoại thông minh

Ethernet Convertor
HMCE-103

Các kiểu màn 
hình quan sát

Touch-Type Graphic Recorder 

●Màn hình độ nét cao
5.7” 640×480 TFT-LCD

●Nhiều loại đầu vào
2 loại RTD, 12 loại cặp nhiệt điện, 4 loại vôn DC

●Chức năng xem biểu đồ Trend
Có thể nhập thông tin của sự kiện đặc biệt trên biểu đồ
●Bộ nhớ có dung lựơng lớn

Thẻ nhớ SD và SDHC có sẵn
●Chức năng truyền thông 422/485 (Modbus, PC Link)

Chương trình truyền thông được cung cấp miễn phí

●3 ngôn ngữ khác nhau
Korean, English, Chinese

●Có thể sao lưu dữ liệu và thông số thông qua thẻ SD
●Điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh

ỨNG DỤNG

Nhiệt độ & độ ẩm phòng kín Thực phẩm tiệt trùng



GRAPHIC RECORDER

Danh mục hình biểu tượng

R
SỬ DỤNG MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Báo cáo sự việc
Lưu sự việc hoặc các lỗi trước đó.
Trạng thái ngõ ra có thể kiểm tra trên màn hình

Xem đồ họa

    Hàm số học 
Các hàm số học

Có thể kiểm tra dữ liệu ở bộ nhớ trong hoặc trên thẻ SD.
Dữ liệu đã lưu có thể phóng to hoặc thu nhỏ dựa trên trục thời gian hoặc trục 
kích thước Time axis (X16 oom in)

Size axis (X8 zoom out)

                   Chức năng xem biểu đồ              
Hiển thị thông tin các sự kiện đặc biệt trên biểu đồ

 Logo của người tiêu dùng         
Có thể thay đổi màn hình logo theo ý muốn của người tiêu dùng 
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Thay đổi 
Logo người dùng

Cài đặt thời gian hiện tại hoặc bắt 
đầu/ thời gian  để bảo lưu

Date / reservation 
configuration

Kiểm tra các đồ thị được lưu và sao chép dữ liệu 
của bộ nhớ trong sang thẻ SD

Check the save log

Lựa chọn kiểu xem trend, văn bản, biểu đồ cột

Operating screen

Cài đặt các thông số hoạt động 

Function configuration

Cài đặt hàm số cho tham số ngõ vào        

Channel configuration

Cài đặt cảnh báo và tham số ngõ vào (D.I) 

Warning and DI

Cài đặt ngôn ngữ sử dụng, mật khẩu và 
truyền thông vv.. 

System configuration

trạng thái ngõ ra tại thời gian thực 
History management

Hiển thị, lưu bản ghi chép sự kiện và hiển thị



Nguồn

Ethernet

DI

Ngõ vào

Ngõ ra Relay

Truyền thông

Thông 
số kỹ 
thuật 
chung 

Nguồn cấp 100 - 240 V AC (Dao động : ±10 %)

Tần số 50 - 60 ㎐

Công suất tiêu thụ max 22 VA

Kích thước (㎜) 144 (W) × 144 (H) × 173.5 (D) 

Trọng lượng Khoảng 1.3 ㎏

Ngõ 
vào

Kênh

Loại đầu vào

2 kênh, 4 kênh, 8 kênh, 12 kênh
RTD 2 type (Pt-100, KPt-100), 

12 loại cặp nhiệt điện (K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, Wre 5-26, PL-Ⅱ)  
4 loại áp DC  (-10 - 20 ㎷,  0 - 100 ㎷,  1 - 5V, 0 - 30 V)

Thời gian lấy mẫu

Đo dòng RTD 

Độ chính xác

Sai số nhiệt độ RJC

Hiển thị ra màn hình

Cảnh 
báo

Cài đặt cảnh báo

Kiểu cảnh báo

250 ㎳

Khoảng 0.21mA

±0.15 % of F.S, ±1 số (Ngoại trừ sai số nhiệt RJC)

±2.0 ℃ (0 ~ 50 ℃)

Nâng tỉ lệ hiển thị

Mỗi kênh có 2 giá trị cài đặt

Mức cao/thấp, trong phạm vi từ thấp-cao, ngoài phạm vi từ thấp-cao vv...

Chức 
năng

lưu trữ

Bộ nhớ trong
Bộ nhớ khá ổn định (80 MB) 

: Lưu dữ liệu với thời gian 15 ngày khi ở chu kỳ ghi thứ 2

Bộ nhớ ngoài
Thẻ SD (2GB) : Lưu dữ liệu với thời gian 1 năm ở chu kỳ ghi 

thứ 2  (Hỗ trợ thẻ SDHC)

Kiểu tập tin FAT 16/32 (SD card)

Chu kỳ ghi 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60, 120 sec

Danh sách Hiển thị những sự kiện quan trọng trên màn hình đồ thị

Màn 
hình 
hiển thị

Hiển thị
TFT color LCD (115.2 ㎜ × 86.4 ㎜, 640 × 480 pixel)

LED Backlight

Ngôn ngữ Korean, English, Chinese 

Màn hình cài đặt Kiểu Trend , Text 

Xem sự việc đã lưu   Kiểm tra dữ liệu được lưu với chức năng phóng to & thu nhỏ

Ngõ 
vào.

2 tiếp điểm, 4 tiếp điểm

Ngõ        
ra

Tiếp điểm ngõ vào (DI) 

Kiểu ngõ vào

Tiếp điểm ngõ ra       

Công suất 

Không điện áp

6 tiếp điểm, 12 tiếp điểm (N.O) 

3 A 250 V AC (3 A 30 V DC)

Mã đặt hàng

Thông số kỹ thuật

Mẫu / kiểu
GR200 -

Mã                    Mô tả
GR200 Graphic recorder

Ngõ vào 

Kênh

2 2  kênh

4

8

12

Ngõ vào/ ra
(DI / DO)

N

1

2

4 kênh

8 kênh

12 kênh

None

D.I 2 + Rơ-le 6 

D.I 4 + Rơ-le 12

Truyền thông
0 RS 422/485

1 ETHERNET (công nghệ tiên tiến)

Kích thước & mặt cắt
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▶Kích thước (Đơn vị : ㎜) ▶Mặt cắt  (Đơn vị : ㎜)

Sơ đồ kết nối 

Touch Type Graphic Recorder

HANYOUNG NUX CO.,LTD
28, Gilpa-ro 71 beon-gil, Nam-gu, Incheon, Korea
Tel : +82-32-876-4697      Fax : +82-32-876-4696     E-mail : overseas@hynux.com

www.hynux.com

Thông tin trong Catalog này có thể thay đổi nhằm mục đích nâng cấp mà không báo trước.
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