
Genesis High-Speed - Aquisição de dados de alta velocidade

Aposte tudo em uma única placa
A placa de aquisição de dados 1kV
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A placa de aquisição de dados 1kV Melhor desempenho à sua disposição

A nova placa de aquisição de dados 1 kV isolada foi especialmente  projetada 

para tensões de entrada elevadas. Graças a seis canais de entrada para 

tensões de ± 20 mV até ± 1.000 V, os usuários agora podem medir tensões 

elétricas bem como sinais muito baixos até 1.000 V em taxas de amostragem 

de até 2 MS/s - e isto com uma única placa de aquisição de dados. Todos os 

canais coletam os dados de medição paralelamente em velocidade máxima e 

os registram continuamente.

Segurança padronizada
A placa de aquisição de dados 1 kV foi desenvolvida de forma que os padrões 

de segurança estejam de acordo com a norma IEC61010. Deste modo, garante 

um isolamento conforme a categoria CAT II (600 VRMS) ou CAT III (300 VRMS) 

também nos ambientes operacionais elétricos mais exigentes para resultados 

de medição seguros e de confiança.

Perception – Software para aquisição e 
análise de dados

  Suporte da nova placa de aquisição de dados 1 kV

  Base de dados de sensores para uma fácil configuração 

dos canais de medição

  Cálculos em tempo real, também com base em ciclos:  

valor eficaz/Root Mean Square (RMS) real, mínimo, 

máximo, Mean (valor médio), Peak to Peak (pico a pico), 

Area (área), Energy (energia)

  Novos idiomas disponíveis: português, russo, coreano – 

agora o Perception está disponível em 8 idiomas

Especificações técnicas

 6 entradas diferenciais isoladas, em simetria

 Tensão de entrada de ± 20 mV até ± 1000 V

 Isolamento 600 VRMS CAT II

  Filtro digital selecionável pelo usuário

 Taxa de amostragem 2 MS/s

 Resolução de 18 bits

 Cálculos em tempo real por canal

Dinamismo, segurança e eficiência



Conjunto 
de baterias

Motor elétrico 

A aquisição de dados com Gen2i

Conversor DC/AC 

Para transmissão do veículo
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Transdutor de torque

testing 
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Electrifying results

Optimized eDrive testing with HBM

Effi ciency testing of electrical drive trains

_  Simultaneous measurement of high voltage 

signals, currents, torque and rotational speed

_  Continuous acquisition of raw data for 

detailed analysis

_  Power calculations per half cycle
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A placa de aquisição de dados 1kV Melhor desempenho à sua disposição

Soluções na medida das maiores exigências

eDrive Testing – tornar os 
acionamentos elétricos mais 
eficientes
Os sinais mecânicos e elétricos são registrados  

simultaneamente e dinamicamente.  

  Medição sincronizada de sinais de alta tensão, 

correntes, torque e rotação

  Cálculos de potência para cada meio ciclo

Copper Bird Test – testar a funcionalidade  
com eficácia
As tensões e correntes na rede elétrica de uma aeronave são medidas 

paralelamente. A partir destes resultados de medição, são calculados 

parâmetros adicionais.

  Análise da integração de todos os sistemas elétricos e de consumo

  Teste de estabilidade da rede elétrica

  Teste de qualidade da potência elétrica

Mais informações em  

www.hbm.com/pt/edrivetesting

Manutenção preventiva – para um  
funcionamento sem interferências 
Medições de tensões de rede e sinais de controle com uma única placa 

de aquisição de dados. Segurança através de isolamento integrado.

  Manutenção preventiva de motores e sistemas de controle em 

instalações de processamento

  Medições de tensões e correntes bem como de tempos de resposta 

de relés, tempo de reação de circuitos reguladores, etc.

  Diagnóstico de erros no local 



HBM Test and Measurement

Tel.  +49 6151 803-0
Fax  +49 6151 803-9100
info@hbm.com
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