
Registro de dados com Genesis HighSpeed

 Aquisitor de dados
Alto desempenho, mobilidade, operação intuitiva
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Potencial de aplicativo ilimitado

GEN3i – 
a solução flexível para os mais diversificados aplicativos

O aquisitor de dados portátil GEN3i oferece um potencial de aplicativo quase ilimitado. 
Graças às suas dimensões compactas, torna-se ideal para uso móvel – para detecção de 
falhas, manutenção ou colocação em funcionamento, por exemplo, em geradores, turbinas 
ou motores. Também para o trabalho em laboratório, em bancadas de teste, para medições 
de desempenho ou o teste de materiais destrutivos, o GEN3i é o dispositivo certo.

Tecnologia de medição HBM em um banco de ensaio para motores de combustão e elétricos 
do Instituto para Motores de Combustão Interna e Motorizações da Universidade Técnica de 
Darmstadt
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Fortes características de desempenho

Forte desempenho,  
máxima comodidade de operação 

O GEN3i é um revolucionário novo aquisitor de dados portátil com características de 
desempenho incomparavelmente poderosas e uma fascinante interface do usuário 
de tela sensível ao toque. Com até 96 canais de entrada que podem ser configurados 
para atender às suas necessidades, oferece uma contínua transmissão de dados para 
o disco rígido, assim como um rápido registro de dados temporários.

Móvel e robusto 
■■ Transporte simples e confortável do seu laboratório de testes GEN3i completo 
graças à robusta alça de transporte

■■ Dimensões compactas, medidas semelhantes a bagagem de mão. Um instrumento 
de medição de alto desempenho com tela de 17 polegadas não podia ser menor

■■ Construção robusta com disco rígido Solid State, amortecedores de borracha e 
proteção de transporte para a tela

Intuitivo e fácil
■■ Tão intuitivo e fácil de usar como um smartphone, graças 
à interface do usuário de tela sensível ao toque. Esqueça o 
mouse e o teclado

■■ Gravar e verificar dados pressionando uma única tecla

Alto desempenho e flexibilidade 
■■ Transmissão direta de dados (Streaming) para o suporte de gravação  
em velocidade máxima com 200 MB/s – por ex. 96 canais com  
250 kS/s cada ou 18 canais com 2 MS/s e resolução de 18 bits

■■ 21 placas de aquisição de dados diferentes – de alta velocidade (taxa de 100 MS/s 
amostragem) através de 1000 V de tensão de entrada direta para cartões de 
aquisição de dados de medidores de tensão e transdutores de aceleração

200
MB/s

HIGH SPEED
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Dados de medição sob controle     

Total controle  
sobre os seus dados de medição

Com o GEN3i você tem os seus dados de medição sob perfeito controle. Com um 
simples toque da grande e intuitiva tela sensível ao toque, você ganha acesso a 
todas as funções para o processamento de dados de medição. A interface do usuário 
é simples e autoexplicativa. 

Registrar dados de medição
Pressione o botão START para iniciar a gravação. Para terminar, 
pressione STOP. 
 
Pode existir algum registro de dados mais simples? 

Dar zoom dos dados de medição
Gostaria de ver com maior precisão uma área específica dos 
seus dados gravados? O GEN3i proporciona-lhe imediatamente 
uma visão mais detalhada dos seus dados em qualquer escala. 
Selecione simplesmente com o dedo a área desejada na tela – 
e dê zoom.
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Dados de medição sob controle    

Total controle  
sobre os seus dados de medição

Folhear dados de medição
Você pode folhear os seus dados para validá-los ou para encontrar áreas de medição 
particularmente relevantes. Para isso, basta arrastar a curva na direção que você 
quiser.

Procurar conjuntos de dados
Caso você queira alternar entre diferentes conjuntos de dados ou ver áreas específicas 
dentro de um conjunto de dados - o GEN3i pode ser utilizado como um leitor de 
MP3. Melhor ainda: Pode até determinar a velocidade durante a análise dos dados 
você mesmo.



6

Alta variedade de configuração

Configuração orientada para o aplicativo

Combine diferentes cartões de registro de dados. 
Desde o maior número de canais até à maior velocidade
O mainframe GEN3i pode conter até três módulos de aquisição de dados que podem 
ser livremente combinados para atender perfeitamente às suas necessidades. Além 
da base com isolamento galvânico e entradas de tensão e insumos de alta tensão 
até 1 kV, o GEN3i também pode ser equipado com módulos isolados de strain gauge, 
cartões de aquisição de dados para sinais do acelerômetro ou módulos transientes 
oferecendo até 100 MS/s.

A folha de dados para o GEN3i fornece uma visão geral dos cartões de registro de 
dados disponíveis, à qual você pode acessar em www.hbm.com/GEN3i.

Para atender a diversas necessidades, atualmente você pode escolher entre 21 cartões de 
registro de dados diferentes – outros estão em preparação.
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Não apenas um aquisitor de dados, mas também um sistema 
de registro de dados com PC integrado
Por meio de uma tecla apenas, você pode converter o GEN3i em um sistema de alto 
desempenho para o registro de dados. Basta conectar o mouse e o teclado e colocar 
o software Perception pré-instalado em execução. As funções adicionais incluem: 
registro lento-rápido-lento, diferentes taxas de amostragem dependendo do mó-
dulo de entrada, funções de disparo avançadas e análises opcionais, matemáticas até 
FFT. Inicie o Microsoft® Office ou o seu própria aplicativo e utilize a perfeita integra-
ção do Perception e Word® ou Excel®. Visualizações, tabelas, relatórios completos - 
tudo pode ser transferido para posterior utilização em outros aplicativos.

■■ Portátil: aprox. 13 kg quando totalmente equipado
■■ Construção robusta com mecanismo Solid State
■■ Interface do usuário controlada por tela sensível ao toque
■■ Até 96 canais de entrada
■■ Seleção de cartões de registro de dados desde 20 kS/s até 
100 MS/s por canal

■■ Transmissão de dados para disco rígido com 200 MB/s 

■■ Visualização patenteada, extremamente rápida: 100 GB em 4 s
■■ Windows 7-PC integrado
■■ Software Perception para registro de dados baseado em PC
■■ Gravação síncrona de dois GEN3i possibilita  
maior número de canais

■■ Conexão para a funcionalidade Digital Event/Timer/Counter

Software FREE Viewer para o seu PC
Gostaria de verificar dados em outro PC ou enviá-los para outros funcionários ou 
clientes? Simplesmente baixe o FREE Viewer gratuito e use este software em qual-
quer PC. Assim, você poderá carregar dados, visualizar, dar zoom, usar o cursor ou 
exportar os dados para outros formatos. 

FREE

DOWNLOAD

Microsoft® Office, Excel® e Word® são marcas registradas da Microsoft

Registro de dados de alto desempenho

As fortes características de desempenho em resumo



HBM Test and Measurement

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