
VA DATALOG

92DATAFLS B
VA DATALOG FLS – komunikace s PC, záznam dat (protokol 4–20 mA)
VA DATALOG FLS – communication with PC, data storage (protocol 4–20 mA)

13 500,-

92DATAK800 B
VA DATALOG K800 – komunikace s PC, záznam dat (protokol RS485 – ModBus)
VA DATALOG K800 – communication with PC, data storage (protocol RS485 – ModBus)

8 900,-

cena Kč €VA DATALOG

Digitální převaděče jsou jednoduché a levné převodníky rozhraní
10/100 Ethernet na linku RS485. Umožňují snadné připojení přístrojů
se sériovým rozhraním k počítačové síti (například domácí nebo
firemní síti či Internetu), nebo také prodloužení sériové linky přes
Internet třeba na druhý konec světa. 

Převodník lze snadno konfigurovat pomocí dodaného softwaru nebo
WEBovým prohlížečem.

Converters are simple and cheap solution how to converter
different interface10/100 Ethernet to RS485. Allow easy connection
of devices with a serial line to a computer network (such as a
home or corporate network or the Internet) or also via serial line
extension Access to the other end of the world.

The converter can be easily configured using the supplied software
or WEB browser.

VA DATALOG VA DATALOG

 Komunikace s PC – protokol 4–20 mA
 Archivace dat do PC nebo na server
 Nastavení alarmu
 Nastavení varování (SMS, e-mail)
 On-line monitoring
 Export dat (xls, csv, txt)
 Možnost připojení až 4 zařízení
 Indikace napájení, přenosu dat, připojení

a aktivity sítě
 Vhodné pro monitoring a archivaci dat

z digitálního průtokoměru FLS Flow
F3.00. Případně jiného zařízení
s výstupem 4–20 mA.

 PC communication – protocol 4–20 mA
 Backup data to PC or server
 Adjustable alarms
 Adjustable warning (SMS, e-mail)
 On-line monitoring
 Format of exported data (xls, csv, txt)
 Connection for 4 devices
 Indication of power supply, data

transfer, connection and network
activity

 Optimal for monitoring and backup
data from digital flowmeter FLS Flow
F3.00. You can use also different device
with 4–20 mA output.

Technická data – VA DATALOG FLS Technical data – VA DATALOG FLS

 Komunikace s PC – protokol RS485
ModBus

 Archivace dat do PC nebo na server
 Nastavení alarmu
 Nastavení varování (SMS, email)
 On-line monitoring
 Export dat (xls, csv, txt)
 Použté signály RS485: RxTx+, RxTx-
 Indikace napájení, přnosu dat, připojení

a aktivity sítě
 Vhodné pro monitoring a archivaci dat

z automatické dávkovací stanice VA DOS
K800 nebo VA DOS EXACT.

 PC communication – protocol RS485
ModBus

 Backup data to PC or server
 Adjustable alarms
 Adjustable warning (SMS,

e-mail)
 On-line monitoring
 Format of exported data (xls, csv, txt)
 Input signals RS485: RxTx+, RxTx-
 Indication of power supply, data

transfer, connection and network
activity

 Optimal for monitoring and backup
data from automatic dosing unit VA
DOS K800 or VA DOS EXACT.

Technická data – VA DATALOG K800 Technical data – VA DATALOG K800

267

D ATA L O G  P Ř E V A D Ě Č  D AT   X V I I I
DATALOG DATA TRANSMITTER


