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DEWESOFT® PRODUKTY

MĚŘICÍ SYSTÉMY ODOLNÉ
MĚŘICÍ SYSTÉMY

MĚŘICÍ & ŘÍDICÍ
SYSTÉMY PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZHRANÍ,

SNÍMAČE A BUDIČESOFTWARE



Podmínky:
- Platí pro všechny Dewesoft měřicí

přístroje
- Platnost po dobu 7 let
- Přístroj musí projít schválenou 

kalibrací každý rok

- V platnosti od června 2021

- Lze dokoupit i pro starší systémy do 7 
let stáří

DEWESOFT rozšířená záruka



Kalibrační laboratoř:
- nově akreditace pro provádění 

kalibrací dle EN ISO/IEC 17025:2017  

DEWESOFT rozšířená záruka



FLEXIBILNÍ KONFIGURACE Dostupnost různých provedení od čtyř po tisíce kanálů
VYSOKÁ DYNAMIKA DualCoreADC® technologie nabízí neuvěřitelný dynamický rozsah

VYSOKÁ IZOLACE kanál-kanál a kanál-zem zamezí případnému vzniku zemních smyček

Systémy pro sběr dat s vysokou přesností a výkonem

SIRIUS® MĚŘICÍ SYSTÉMY



DualCore

UNI, STG nebo STGM 
univerzální a můstkové 
zesilovače 

ACC nebo CHG pro IEPE 
akcelerometry/mikrofony 
nebo nábojové snímače

LV pro napěťové snímače i s 
napájením

HV pro vysoké napětí až 
±1200 V

MULTI univerzální a 
zesilovače s analogovým 
výstupem

MIC200 pro 200 V 
polarizované mikrofony 

Vysoká 
dynamika

DUAL CORE

1 kanál, 2x24 
bitový AD 

převodník,
200 kS/s

160 dB 
dynamický 

rozsah



SIRIUSi-8xUNI
SPECIFIKACE
• Napětí, celý/poloviční/čtvrt most (120 Ω and 350 Ω), IEPE, 

potenciometr, RTD, odpor, proud (ext. bočník)
• Napěťové rozsahy: 10 mV … 100 V
• Dual Core technologie
• Vstupní vazba: DC, AC 0.3 Hz pro 100 V rozsah, AC 0.16 Hz pro 

všechny ostatní
• Napájecí napětí: 0 … 20 V
• Napájecí proud 0.1 … 60 mA
• IEPE napájení: 2 … 20 mA
• Podpora DSI adaptérů

Dostupný jako samostané a rackové provedení
Vstupní konektory: D-SUB9 nebo LEMO 2B 10-pinů 
(LEMO 2B 8-pinů a LEMO 2B 16-pinů na zakázku)

DUAL CORE technologie, STG s IEPE režimem, 
Podpora Dual TEDS



HighDensity

ACC pro IEPE 
akcelerometry/mikrofony 

HD STGS univerzální a můstkové zesilovače 
HD LV pro napěťové snímače i s napájením

24 bitový AD 
převodník,

200 kS/s

16 kanálů v 
jednom modulu



16 bitový AD 
převodník, 

1 MS/s

8 kanálů v 
jednom modulu

HighSpeed

STG univerzální a 
můstkové zesilovače

ACC pro dynamické
tlakové snímače
CHG pro monitoring 
spalovacích tlaků

HV pro vysoké 
napětí až ±1600 V

LV pro proudové 
převodníky se 
širokým 
frekvenčním 
rozsahem



Pro všechny 
aplikace

Doplňkové  vstupy / výstupy:

Čítače/enkodéry/digitální IO se SuperCounter® patentovanou  
technologií precizně synchronní analogová a čítačová úhlová data
Analogový výstup s rozlišením 24 bitů 
CAN bus rozhraní s rozšířením CAN-FD

Další přídavné vstupy



Vysokorychlostní 
měřicí systém s 

novou HybridADC 
technologií 

schopnou 
záznamu 

širokopásmových 
přechodných dějů 

s velmi vysokou 
dynamikou 

rozlišení, včetně 
anti aliasingu

SIRIUS XHS

USB 3.0, GbE rozhraní

15 MS/s, Hybridní AD převodník
vysoké frekvenční pásmo a izolace



SIRIUS XHS

Dostupná 
provedení:

XHS HV
XHS LV

XHS ACC



DAQ systém 
vytvořený pro 
přímé měření 

proudu, napětí a 
výkonu ve vozidle, 

využívající novou 
Hybridní AD 

technologii a 
patentovaný DC-CT 

proudový snímač

SIRIUS-XHS-PWR
Integrovaný DC-CT proudový 
snímač až do 2 kA s vysokým 
frekvenčním rozsahem

15 MS/s, Hybridní AD převodník
Vysoký napěťový a proudový rozsah



Nejflexibilnější 
varianta 

uspořádání s 
moduly s USB 

a EtherCAT® 
rozhraním

MODULÁRNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Rozhraní: USB, EtherCAT

Každý Sirius systém je nezávisle volně  
konfigurovatelný: analogové vstupy a 
výstupy, čítačové vstupy, digitální 
vstupy a výstupy, CAN rozhraní

Distribuavatelné, kompaktní



Vysoce odolný 
a výkonný 

počítač pro 
sběr a ukládání 

dat 

SBOX
Vyjímatelné vysoce 
spolehlivé SSD úložiště

Výkonný počítač pro 
nejnáročnější aplikace 
zpracování naměřených dat 

Zabudované synchronizační 
rozhraní pro Sirius a Krypton 
systémy

Zabudované GPS až 100 Hz
(doplněk)



Integrované 
řešení se 2 

sloty pro 
SIRIUS moduly 

a výkonným 
SBOX 

počítačem v 
jedné skříni. 

Real-time
EtherCAT® 

slave rozhraní

SIRIUS R2/R2rt
Rackové moduly lze 
snadno uživatelsky 
vyměnit za jiné

Provedení s USB HUB nebo s 
integrovaným počítačem SBOX

Sirius měřicí systémy a výkonný 
počítač v jedné skříni

Snižuje počet propojovacích kabelů

Externí 12” display
jako doplněk



SIRIUS R4/R4rt

Integrované 
řešení se 4 

sloty pro 
SIRIUS moduly 

a výkonným 
SBOX 

počítačem v 
jedné skříni. 

Real-time
EtherCAT® 

slave rozhraní

Rackové moduly lze snadno 
uživatelsky vyměnit za jiné

Provedení s USB HUB nebo s 
integrovaným počítačem SBOX

Sirius měřicí systémy a výkonný 
počítač v jedné skříni

Snižuje počet propojovacích kabelů

Externí 12” display
jako doplněk



Nejlepší řešení 
pro sběr dat a 

úpravu signálu 
pro systémy 

řízení v 
reálném čase

SIRIUS R8/R8rt

Paralelní real time EtherCAT slave
rozhraní pro připojení k řídícím a 
ovládacím systémům

Všechny výhody Dewesoft měřicího systému



Vysoce
kompaktní

přenosný 
měřicí přístroj

SIRIUS R1DB
Zabudované EtherCAT
master rozhraní pro 
připojení Krypton modulů

Zabudované GPS a synchronizační rozhraní pro 
Sirius a Krypton moduly

Systém vše-v-jednom s 
integrovaným výkonným  
počítačem/data 
loggerem, GPS, 
displejem a bateriemi



Vysoce 
kompaktní 

přenosný 
měřicí přístroj

SIRIUS R2DB
Zabudované EtherCAT
master rozhraní pro 
připojení Krypton modulů

Zabudované GPS a synchronizační rozhraní pro 
Sirius a Krypton moduly

Systém vše-v-jednom s 
integrovaným výkonným  
počítačem/data 
loggerem, GPS, 
displejem a bateriemi



Přístroj pro 
větší počet 

kanálů

SIRIUS R8D/R8DB

Nejmenší systém pro 
velký počet až 128 kanálů

Jednoduchá rozšiřitelnost díky Dewesoft NET až 
na tisíce měřených kanálů

Systém vše-v-jednom 
pro větší počet kanálů s 
integrovaným 
výkonným  
počítačem/data 
loggerem, GPS, 
displejem a bateriemi



SYSTÉM SBĚRU DAT PRO MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ V 
PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH

IOLITE® MĚŘENÍ & ŘÍZENÍ



Verze pro 19” 
rozvaděče se 

12 sloty, duální
EtherCAT® 

rozhraní a 
redundantní

napájecí zdroj

IOLITE-R12

Real time řízení a 
monitorování odezev

Duální EtherCAT rozhraní: 
bufferované a real time

Snadno rozšiřitelné

Vysoce kvalitní úprava signálu



Stolní 
provedení ve 

formátu 
SIRIUS s 8 

sloty, duální
EtherCAT® 

rozhraní a 
redundantní

napájecí zdroj

IOLITE-R8
Až 64 termočlánkových 
kanálů v jedné skříni

Až 48 univerzálních analogových 
kanálů v jedné skříni



Odolné 
provedení 

systému s 8 
sloty, duální
EtherCAT® 

rozhraní a 
redundantní

napájecí zdroj

IOLITE-R8r
Ochrana IP50Vytvořeno pro náročná, prašná 

prostředí – s vysokou odolností vůči 
vibracím a mechanickým rázům

8 slotů pro IOLITE rackové 
DAQ moduly



Vysoce kvalitní 
úprava signálu

pro současný 
sběr dat a 

aplikace řízení 
v reálném čase

REAL TIME

DAQ systém s Dewesoftem

Real time řídicí systém

Clemessy Syclone
Beckhoff Twincat
Matlab Simulink
Acontis



Měřicí systém 
se 

zabudovaným 
ARM 

procesorem s 
nízkou 

spotřebou a 
Linuxovým OS 

s otevřenou 
architekturou

IOLITE-LX-R8
8 slotů pro rackové 
IOLITE DAQ modulySamostatný data logger, real-time řídicí 

systém a úprava signálu, vše současně

EtherCAT®, OPC UA, XCP a CAN rozhraní



IOLITE přehled vícekanálových modulů
overview

6xSTG 8xSTGS 16xLV i 8xLV 8xLA 16xAO

8xTH (HS) i 8xRTD 4xCNT 32xDI 32xDO 8xDI-4xDO



IOLITEr-8xSTGS

SPECIFIKACE
• Nový typ ADC (24-bitový delta-sigma s anti-aliasing

filtrem) 
• Vzorkování až 20 kS/s
• 8 kanálů simultáně vzorkovaných kanálů s izolací 

Ch-GND
• Plná, ½ a ¼ můstková zapojení s interní 

komplatací
• Rozsah až 1 V (2 mV/V, 20 mV/V, 200 mV/V…)
• Napájení: 1 V, 2 V a 5 V (proudový limit až 42 mA)

KONEKTORY
• DB37 (CAT)
• Šroubovací svorky



IOLITEir-8xRTDp

SPECIFIKACE
• 8 RTD vstupních kanálů
• LEMO 0B 6-pinový konektor
• Snímače typu Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt2000
• Pulzní napájení RTD pro kryogenní aplikace
• AC proudové napájení: +2mA ON a -2mA OFF Puls 

s frekvencí 10 Hz
• 4-vodičové zapojení 



Distribuova-
telné, cenově 

nenáročné  
zařízení pro 

sběr dat s 
vysoce kvalitní 

úpravou signálu 
pro průmyslové 

aplikace a 
monitoring

IOLITE distribuovatelné řešení



Distribuova-
telné

vícekanálové 
moduly s 

montáží na 
DIN lištu

IOLITE distribuovatelné vícekanálové



DISTRIBUOVATELNÉ SYSTÉMY → Nový MB
• Schopnost použít moderní AD převodníky  (16xLV, 8xSTGS, …)
• Pasivní PoE → kompatibilní s IOLITE Single moduly
• Interní power injector → napájení z RJ45 nebo PWR konektoru
• Kompatibilní s IOLITE-POWER-JUNCTION

APLIKACE
• monitoring staveb a strojů

IOLITE distribuovatelné vícekanálové



IOLITE distribuovatelné jednokanálové

4xDI 4xDO 1xAO

1xSTG 1xACC iw 3xMEMS-ACC



KRYPTON® ODOLNÉ DAQ SYSTÉMY
EtherCAT®, distribuovatelné, IP67, extrémní temploty, rázy & 
vibrace



Vícekanálové 
odolné a 

distribuova-
telné moduly 
navržené pro 

extrémní 
podmínky

KRYPTON® vícekanálové moduly

Teplotní rozsah
-40 až +85 °C

Vysoce kvalitní analogové
zesilovače pro přesná měření



Nejmenší IP67 
DAQ moduly

KRYPTON® jednokanálové moduly
Nejrychlejší KRYPTON: 
jednokanálová architektura 
umožňuje maximální vzorkování až 
40 kS/s.

Izolace: některé analogové  
KRYPTON moduly jsou plně 
izolovány.

Ideální pro málo kanálové 
aplikace

Distribuovatelné až na jeden kanál, 
jeden snímač



PŘEHLED MODULŮ
Modul ONE MULTI (jednoduchá šíře) MULTI (dvojitá šíře)

LV KRYPTONi-1xLV KRYPTONi-4xLV KRYPTONi-8xLV

LA KRYPTONi-8xLA

STG KRYPTONi-1xSTG KRYPTON-3xSTG KRYPTON-6xSTG

TH KRYPTONi-1xTH-HV KRYPTONi-8xTH (HS) KRYPTONi-16xTH (HS)

RTD KRYPTONi-8xRTD

ACC KRYPTONi-1xACC KRYPTON-4xACC KRYPTON-8xACC

HV KRYPTONi-1xHV

DI KRYPTONi-4xDI KRYPTONi-16xDI, KRYPTONi-8xDI-8xDO

DO KRYPTONi-4xDO KRYPTONi-16xDO, KRYPTONi-8xDI-8xDO

AO KRYPTON-1xAO

CAN / CAN-
FD

KRYPTONi-1xCAN-FD
KRYPTONi-1xCAN

CNT KRYPTON-1xCNT KRYPTON-4xCNT



GENERAL SPECS
• 4 kanály Supercounter®
• LEMO 1T 7-pinů
• Časová základna 100 MHz 
• Přesnost časové základny: 5 ppm (typ.)
• Šířka pásma max: 10 MHz
• Vstupní filtr: 500 ns … 7.5 μs
• Kompatibilita úrovní: TTL
• Napájecí zdroj: 5 V (100 mA), 12 V (50 mA)

Čítání, časování průběhu, enkodér, ozubené kolo, …

KRYPTON-4xCNT



Nejodolnější 
data logger

pro nejdrsnější 
prostředí, ve 

velmi 
kompaktním 

provedení

KRYPTON® CPU
Kompaktní, snadno přenositelný data
logger pro nejdrsnější prostředí

EtherCAT rozhraní pro 
přímé připojení KRYPTON 
modulů

Rázy až 100g

Teplotní rozsah
-40 až +70 °C



Ostatní novinky



Mobilní dispaly DISP-12

Nový 12” display

Vylepšená svítivost
Typ TFT 12.1“
Rozlišení  WXGA, 1280 x 800 @ 60Hz
Napájení 9 - 36 V DC
HDMI, DVI a VGA připojení

Použit taktéž v R1DB a R2DB systémech



Dostupné provedení
DC-CT 1000A

V plánu
DC-CT 500A
DC-CT 250A

Proudové snímače DC-CT



DC-CT-1000A

SPECIFIKACE
• 1000 A primární proudový rozsah DC / RMS Sinus
• Převodní poměr 1:1680
• Přetížitelnost krátkodobě (100 ms) 1500 App
• Frekvenční pásmo (0.5dB): 200 kHz
• Linearita: 30 ppm (max. 100 ppm)
• Offset včetně hystereze: <100mA
• Vnitřní průměr: 22 mm
• Napájení (±5 %): ±15 V
• Konektor D-SUB9

Vysoká přesnost, izolace, jedno jádro bez 
mezer, podpora TEDS 



Inerciální měřicí platforma

NAVION i2 



Navion I2 

SPECIFIKKACE
• Duální anténní vstup
• RTK s přesností 1 cm
• Ethernet komunikace
• CAN výstup

KONEKTORY
● všechno standardní konektory (Lemo pro 

napájení, D9m, Sync, RS232)
● RJ45 Ethernet komunikační kabel

Výhody
- Kompatibilní s DS-WIFI 4
- Všechny GNSS systémy jsou podporovány
- RTK a Duální anténa jsou ve standardu   



Kamery
DS-CAM



Nové kamery DS-CAM

• 8,10,12 bitová pixelová kvalita
• JPEG komprese
• GigE verze 2.0
• IP65 s DS-CAM-IP-COVER
• RJ45 připojení: QNAP-QSW-2104-2T

Označení: Typ: 640 x 420px Max. rozlišení

DS-CAM-640c Barevná 640 FPS 2048×1536@150fps

DS-CAM-1100m Černobílá 1100 FPS 1920×1464@300fps



Dostupné provedení
DS-6xLAN
● RJ45 a LEMO 
● 1 Gbit uplink/downlink

V plánu
DS 18xLAN
● RJ45 a LEMO 
● 2.5Gbit uplink
● 10Gbit downlink

Ethernetové SWITCHE



Nové typy
DSI-TH-UNI
DSIw-20mA
DSI-ACC-0.16Hz-20mA
DSI-5A

DSI adaptéry



DSI-TH-UNI

SPECIFIKACE
• Mini TC konektor
• Typy termočlánků: K, J, T, R, S, N, E, B, C
• Integrované CJC
• Přesnost CJC: 0.5 °C
• Detekce přerušeného snímače

Univerzální TC vstup, bez kabelu
Dostupné také s ODU konektorem



ECAT Repeater v2
POWER-SPLITTER-1xL3B2m-3xL2B3f

DS-MOUNT-6 pro
DS-6xLAN a DS-IRIG-CLOCK:

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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