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Usb portundan, 8 sensörü aynı anda kontrol edebilen yük-
sek doğruluklu digital termometre.-50+125 derece arasında 
ölçüm yapabilir özellikli. 

  
CAT5 kablo ile 8 adet port bağlantısı bulunan devre ile sıcaklık kontrol kayıtları PC ile yapılabi-
lir.Testler 200mt mesafeler için yaplmıştır. Aynı anda 8 kanal veriler anında izlenebilmekte ve r tablo 
halinde kaydedilmektedir.  
Yazılım menüsü aşağıda görülmektedir.DC güç kaynağı 12-15 Volt  300 mA (max.) 
Kalıbrasyon isteyen fırmlara kalibrasyon sertifikası isteğe göre tahsis edilebilir.Kişi kendi yazılımını 
ekte verilen yazılım kodlarına göre kişiselleştirebilmektedir.. 
 

Diğer 4 adet sensör girişi +12V DC  giriş ve USB soke-
ti, cıhaz kutusunun arka kısmında yer almaktadır. 



TermoLog programTermoLog programıı, , ççalalışıışırken sizi rahatsrken sizi rahatsıız etmez.z etmez.
““Simge durumuna kSimge durumuna küçüüçültlt”” komutu ile kendini sistem komutu ile kendini sistem 
tepsisine gtepsisine göönderir ve arka planda nderir ve arka planda ççalalışışmasmasıına devam na devam 
eder.eder.

dELAb TermoLog USB chiazdELAb TermoLog USB chiazıı, genel maksatl, genel maksatlıı ssııcaklcaklıık k ööllçüçümleri ve smleri ve sııcaklcaklıık k 
dedeğğiişşimlerinin gimlerinin göözlenmesi amazlenmesi amaççllıı olarak hazolarak hazıırlanmrlanmışışttıır. r. 
Devreye 8 adet (istendiDevreye 8 adet (istendiğğinde deinde değğiişşik sayik sayııda dizayn yapda dizayn yapıılabilir) Dallas DS1820 slabilir) Dallas DS1820 sııcaklcaklıık k 
algalgıılaylayııccııssıı babağğlanabilmektedir. Her bir alglanabilmektedir. Her bir algıılaylayııccıı, 200 metreye kadar Cat, 200 metreye kadar Cat--5 kablosu ile 5 kablosu ile 
ssııcaklcaklıık k ööllçüçümlerinin yapmlerinin yapıılacalacağığı alanlara ulaalanlara ulaşşttıırrıılabilir. Dallas firmaslabilir. Dallas firmasıınnıın n ““One WireOne Wire””
olarak isimlendirdiolarak isimlendirdiğği haberlei haberleşşme protokolme protokolüü sayesinde bu mesafeden ssayesinde bu mesafeden sııcaklcaklıık bilgileri k bilgileri 
PIC mikrokontrolorPIC mikrokontrolorüü taraftarafıından alndan alıınarak USB protokolnarak USB protokolüünde bilgisayara iletilmekte, nde bilgisayara iletilmekte, 
belirli aralbelirli aralııklarda gklarda güünlnlüüklenebilmekte ve gklenebilmekte ve göörsel olarak izlenebilmektedir. Paralel rsel olarak izlenebilmektedir. Paralel 
kanallar oldukanallar olduğğundan eundan eşş zamanlzamanlıı okuma verimi okuma verimi ççok yok yüüksektir. ksektir. 

EEşş zamanlzamanlıı ssııcaklcaklıık okumask okumasıınnıın gerekmedin gerekmediğği yerlerde, ayni yerlerde, aynıı kablo kablo üüzerinde seri bazerinde seri bağğllıı
algalgıılaylayııccıılarlarıın kullann kullanııldldığıığı sistem de istesistem de isteğğe bae bağğllıı olarak kurulabilmektedir.olarak kurulabilmektedir.

SSııcaklcaklıık k ööllçüçüm aralm aralığıığı: : --55.....125 55.....125 °°C  (0.1 C  (0.1 °°C Hassasiyet)C Hassasiyet)
SSııcaklcaklıık hata orank hata oranıı: : ±± 0.5 0.5 °°C  (C  (--10 ile +85 10 ile +85 °°C arasC arasıında)nda)

TermoLog USBTermoLog USB
““8 Kanal USB PC Termometre8 Kanal USB PC Termometre””



Verilerin Verilerin 
bilgisayara bilgisayara 
kaydedilmesi ikaydedilmesi iççin in 
kaykayııt periyodut periyodu
seseççilebilir:ilebilir:
1 Saniye1 Saniye
1 Dakika1 Dakika
10 Dakika10 Dakika
30 Dakika30 Dakika
1 Saat1 Saat

Cihaz bilgisayarCihaz bilgisayarıınnııza za 
babağğlandlandığıığındanda
USB veriyolu sanal USB veriyolu sanal 
olarak olarak 
bilgisayarbilgisayarıınnıızda zda 
COM portu olarak COM portu olarak 
ggöözzüükküür. r. 
ilgili portuilgili portu
buradan seburadan seççiniz.iniz.



ASCII olarak ASCII olarak 
kaydedilmikaydedilmişş veriler veriler 
istendiistendiğğinde inde 
incelenebilir.incelenebilir.
FarklFarklıı zamanlardaki zamanlardaki 
kaykayııtlar, siz dosyaytlar, siz dosyayıı
silmedisilmediğğiniz siniz süürece rece 
aynaynıı dosyaya dosyaya 
eklenir. (Append)eklenir. (Append)



VirgVirgüülle ayrlle ayrıılmlmışış
dedeğğerler dosyaserler dosyasıı txt txt 
ile paralel olarak ile paralel olarak 
oluoluşşturulmaktadturulmaktadıır.r.
istendiistendiğğinde Excel inde Excel 
ile kayile kayııtlardan yola tlardan yola 
ççııkarak kolayca karak kolayca 
raporlar, grafikler raporlar, grafikler 
hazhazıırlayabilirsiniz.rlayabilirsiniz.



TermoLog USB TermoLog USB –– Uygulama GeliUygulama Gelişştiricileri tiricileri İİççin Haberlein Haberleşşme Protokolme Protokolüü

RS232 mod : 38400 Baud,8,n,1 
Veri katarı başlangıç karakteri: [ (Köşeli parantez aç)
Veri katarı sonu karakteri : ] (Köşeli parantez kapa)
Sıcaklık İşareti : A veya E (A: Artı E: Eksi)
Veri katarı uzunluğu : 42 Bayt

Veri katarı görünümü:
[dXXXXdXXXXdXXXXdXXXXdXXXXdXXXXdXXXXdXXXX]

Örnek veri katarı:

+----------------- E: Eksi 
|+---------------- \
||+--------------- = 041A (Hex) = 1050 (Dec) 
|||+-------------- = 1050 = 10.50 'C = -10.50'C 
||||+------------- / 
||||| 
||||| 

[A08C5A08C5E041AE041AA08C5A08C5E041AE041A]
||||| 
||||| 
||||+------------- \
|||+-------------- = 08C5 (Hex) = 2245 (Dec) 
||+--------------- = 2245 = 22.45 'C = +22.45'C 
|+---------------- / 
+----------------- A:Artı










