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MiniStick Analog 

  

 Miniaturowy moduł pomiarowy sygnałów 0…10V 

i/lub 0(4)…20mA, z interfejsem USB 

 

  Do czujników z wyjściem w zakresie 0…10V i/lub 

0(4)…20mA 

 2 niezależne kanały pomiarowe 

 12-bitowa rozdzielczość pomiarów 

 Interfejs USB (wirtualny port COM) 

 Moduł zasilany bezpośrednio z portu USB (+5VDC) 

 Dedykowane darmowe oprogramowanie na komputer 

PC (konfiguracja parametrów modułu, wizualizacja 

pomiarów, rejestracja danych do pliku) 

 

MiniStick Analog jest miniaturowym, dwukanałowym modułem pomiarowym sygnałów napięciowych i/lub prądowych, 

umożliwiającym współpracę z czujnikami, które posiadają wyjście analogowe w zakresie 0...10V lub 0(4)...20mA. Moduł 

przystosowany jest do pracy z komputerem PC – transmisja danych i zasilanie układu przy wykorzystaniu portu USB. Razem z 

urządzeniem dostarczane jest darmowe oprogramowanie na komputer PC (MiniStick Analog PC), które umożliwia konfigurację 

parametrów urządzenia, odczyt danych z modułu, wizualizację pomiarów (wskaźniki i przebiegi) oraz rejestrację danych do pliku. 

 

Właściwości urządzenia 

Parametr Opis 

Zasilanie modułu +5V (bezpośrednio z portu USB) 

Interfejs komunikacyjny USB – UART (wirtualny port COM) 

Protokół komunikacji Udostępniony na potrzeby aplikacji klienta 

Częstotliwość transmisji Konfigurowalna, max 100Hz 

Liczba kanałów pom. 2 kanały pomiarowe 

Zakresy pomiarowe 0...10V, 0(4)…20mA, czujniki z wyjściem 

potencjometrycznym podłączane jako 

dzielnik napięcia 

Rozdzielczość pomiaru 12 bitów 

Częstotliwość pomiaru Konfigurowalna, max 500Hz (na obu 

kanałach pomiarowych) 

Funkcje matematyczne Operacje na wartości zmierzonej 

Filtracja pomiarów Filtr ciągły oraz uśredniający 

Materiał ABS 

Stopień ochrony IP00 

Wymiary 70 mm x 20 mm x 14 mm 

Warunki pracy +5…+50oC / 0…95%RH (bez kondensacji) 

Oprogramowanie PC MiniStick Analog PC 
 

 

 

Opis elementów urządzenia 

Parametr Opis 

USB Złącze USB do komputera PC 

LED – ADC Dioda sygnalizująca zakończenie pomiaru 

LED – USB Dioda sygnalizująca wysyłanie danych 

DSx (x: 1, 2) Przełącznik do zmiany trybu pomiaru 

+5V Wyjście do zasilania czujnika (do 0,2A) 

Wejście 1 Wejście pomiarowe 1 (kanał 1) 

Wejście 2 Wejście pomiarowe 2 (kanał 2) 

GND Masa wejść pomiarowych i zasilania 

czujników 
 

 

Symbol zamówieniowy 

Symbol Opis 

MiniStick Analog Miniaturowy moduł pomiarowy do czujników z wyjściem w zakresie 0…10V lub 0(4)…20mA, z interfejsem USB 

MiniStick Analog PC Darmowe oprogramowanie na komputer PC do modułu MiniStick Analog 

  

  

  

  

  
 

 

Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej www.apautomatyka.pl. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia. 
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