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 4103
A série 4103 de registradores gráficos são disponibilizados de 1 a 4 
canais em pena contínua ou 6 canais no sistema multiponto.
A opção de drive para cartão PCMCIA possibilita que os registros de 
dados e/ou configuração sejam salvos. Os dados do processo 
registrados podem ser analisados em forma de curva no PC ou 
exportados para outro aplicativo e tratados.
Opcionais como cálculos matemáticos, total izadores, 
temporizadores e contadores fazem dele um instrumento capaz de 
apresentar canais derivados de cálculos matemáticos em tempo real. 
A pena de anotação permite a impressão de escalas, mensagens, 
hora, data e valores numéricos. Perfeito para aplicações onde se 
necessita o armazenamento de dados do processo de forma 
eletrônica, tendo o papel disponível. O 4103 é totalmente 
configurável pelo frontal, fazendo dele ideal em aplicações onde a 
configuração tem que ser mudada constantemente.
INTERFACE COM PC
O 4103 pode ser visto como um verdadeiro aquisitor de dados com 
impressora acoplada. Isto permite que o usuário tenha o melhor de 
ambos: alta integridade do registro no papel em tempo real e 
possibilidade para análise dos gráficos em meio eletrônico através de 
um PC.
A comunicação serial possibilita integrá-lo a um supervisório ou 
interligá-lo a um PC, proporcionando assim e visualização e 
armazenamento remoto.
A transferência e visualização dos dados para o PC é feita utilizando-
se o software Review, que possibilita a exportação para outros 
aplicativos, e a visualização em forma gráfica.

�1 a 4 penas para registro contínuo;
�6 pontos de registro no sistema multiponto;
�Display digital em 4 cores;
�Totalmente configurável, via teclado no frontal ou PC;
�Entradas universais e isoladas;
�Anotação;
�Iluminação de carta;
�Profundidade de 236mm.

�Cálculos matemáticos, temporizadores, contadores e 
totalizadores
�Drive para cartão PCMCIA
�Comunicação serial MODBUS
�4 a 16 saídas a relê
�2 a 4 saídas analógicas
�6 entradas digitais

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

OPCIONAIS

REGISTRADOR-4103

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipos de entradas:
�Termopares: B, C, D, E, G2, J, K, L, N, R, S, T, U,Ni/NiMo, Platinel
�Termoresistências: 2/3 fios (RTD) PT100, PT100A, PT1000, 
Ni100, Ni120, JPT100, Vdc, mA (com shunt)
Tempo de Resposta:
�4Hz (contínuo), 1Hz (multiponto)
Tipos de carta:
�Sanfonada: 16 metros
�Rolo: 32 metros
Limite de erro:
�0.25% F.E. (da entrada no papel)
Interface com PC
�Configuração e visualização dos dados remotamente
Dimensões:
�Frontal: 144 largura x 144 altura mm
�Profundidade: 236 mm
Limite de Temperatura de Operação:
�0 a 50º
Limite de Umidade de Operação:
�5 a 80% RH
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