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• Signální generátor / 
tester pro komplexní 
funk ční testy 
a kalibrace 

• Parametry p řístroje 
pokrývají b ěžné 
servisní úlohy 

• Ovládání pomocí PC 

• Nastavitelný 
mulifunk ční výstup 

• Určeno pro relativní 
a absolutní chv ění, 
otáčky a posuvy 

 

Použití: 

Funkční generátor FG120C je 
kompaktní mobilní přístroj 
uložený v hliníkové skříňce pro 
testování základních funkcí 
měřících karet systémů měření 
vibrací, posuvů a otáček. 
Parametry přístroje jsou zvoleny 
tak, aby pokrývaly  nejčastější 
úlohy při servisu těchto zařízení.  
Přístroj je napájen z USB portu 
počítače, z čehož plyne, že lze 
ovládat pouze s připojeným 
počítačem.  Ovládací program 
vyžaduje minimálně PC  
s procesorem Pentium II, 
128MB RAM, OS Windows 
2000 nebo XP. 

Jádro přístroje tvoří jednočipový 
mikrokontrolér, který generuje 
požadované signály a komu- 
nikuje s PC.  
Provozní režimy: 
Přístroj je určen pro dvě typické 
úlohy s odlišnými nároky. Jedná 
se o Normal mode a Speed 
mode. 
Normal mode: 
Umožňuje testování systémů 
měření vibrací(posuvů) simulací 
signálů normálně měřených 
elektrodynamicky, piezo nebo 
bezdotykovými snímači. V tomto 
případě je zapotřebí signál malé 
úrovně, popřípadě se zápornou 
stejnosměrnou složkou.   

Kromě vlastního simulačního  
programu vyžadují některé 
systémy navíc synchronizační  
impulz(KEY) jako informaci 
o otáčkách a fázi. 
Speed mode: 
Testování systémů měření 
otáček(například: epro DOPS 
nebo MMG1000). Přepínání 
režimů řídí program a oba 
režimy nelze provozovat 
současně. 
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Technická Data: Blokové schéma: 
Všeobecně: 
Kmitočtový rozsah 1÷6500Hz 
Rozlišení: 1Hz 
Přesnost nastavení:+/-0.1% 
Připojení k PC:USB 1.0, 2.0 
Odběr z USB portu: max. 
200mA 
Rozměry: 175x115x300mm 
Hmotnost: 0.2 kg 
Provozní teploty: 0÷40°C 
 
Režim Normal mode: 
Napěťový rozsah AC: 
0÷2000mV 
Rozlišení: 1mV 
Napěťový rozsah DC:-21.5÷+3V 
Rozlišení: 0.01V 
Povolená zátěž:>10kΩ 
 
Výstup Key Puls: 
Fázový úpsuv impulzu: 0÷350° 
Maximální napětí: 40V DC 
Maximální proud: 0.2 A 
 
Režim Speed mode: 
Symetrie pulsů: cca 50% 
Úroveň L 
Napětí na pinu Out:-22÷-25V 
Odběr na pinu –24 V: cca 12mA 
Úroveň H 
Napětí na pinu Out:-8÷-11V 
Odběr na pinu –24 V: cca 5mA 
Max.napětí přivedené na svorku 
–24V: -30V proti svorce 0V 
Maximální zátěž resistorů 
výstupního obvodu: 
0.5W/rezistor 
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