
 
 
 
 

GP2 este un data logger de 
clasă științifică, 
performant, etanș, cu 
caracteristici unice pentru 
înregistrarea şi controlul 
parametrilor meteorologici 

 

GP2 - Data Logger   
 și controler  

 

 
 
 

• 12 canale diferențiale 
 

• Sensibilitate ridicată, 
de ordinul microvolților  

 

• Instalare simplă 
 

• Flexibiltate în configurare 
 

• Opțiuni multiple de comunicare  
 

 
 
 
 
 

 
                 Staţie meteorologică WS-GP2 cu cutie modem opţională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici avansate 
 

• Ieșiri de comandă flexibile 
 

• Precizie analogică excelentă 
 

• Script Editor performant 
 

• Canale virtuale 
 

• Simulator de program   
 

• Vizualizarea datelor 
 
 
 
 

Aplicații 
• Proiecte de cercetare complexe 
• Monitorizarea mediului 
• Controlul sistemelor de irigații 
• Aplicații cu control PID 



 
 

Data Loggerul GP2 
 

GP2 oferă o soluție flexibilă atât pentru aplicații 
complexe, cât și simple, de înregistrare și control. 
În cazul a numeroase aplicații, un sistem cu GP2 
este instalat și pornit mai repede decât unele sis-
teme concurente, asigurându-se în același timp 
accesul la un set bogat de caracteristici avansate. 

 

Ieșirile releu pot controla procese și aplicații 
deosebit de sofisticate folosind Script Editorul.  
GP2 are o siguranță deosebită în exploatare, care  
este rezultatul experienței de 25 de ani a Delta-T  
în proiectarea și execuția de data loggere.  

 

Utilizare simplă 
Configurarea canalelor și a intervalelor de înregistrare se 
realizează simplu cu ajutorul softului bazat pe poziționare 
cursor și clic. Meniurile cu rol în opțiunile de personalizare 
avansate pot fi afișate sau ascunse, conform preferințelor. 

 

Conexiunile senzorilor sunt prezentate într-un mod logic, cu 
ajutorul unor scheme și texte ușor de urmărit. 

 

Cutia etanșă a GP2, alimentarea de la baterie și diversitatea 
accesoriilor fac ca instalarea pe teren să fie foarte simplă – 
deseori nefiind necesară o a doua cutie. 

 
 

Senzori 
• 12 intrări analogice diferențiale (sau 24 cu masă  

 comună) configurabile ca: 
- Tensiune 
- Rezistență (cu 2 sau 3 fire) 
- Punte 
- Potențiometru 
- Termistor (3-fire) 

• 4 intrări digitale ca: 
- Contoare, 2 rapide + 2 lente 
- Frecvență 
- Stare digitală 

• 1 canal pentru senzorul WET al Delta-T  
• Număr nelimitat de canale virtuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GP2 cu sonde PR2 GP2 cu ML3 ThetaProbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilitate și personalizare 
Intrările analogice ale GP2 sunt configurabile în totalitate.       
Fiecare canal poate avea propriul tip de intrare și parametri de 
înregistrare. Cu ajutorul softului DeltaLINK, utilizatorul poate 
controla frecvențele de citire, pragurile semnalelor și unitățile    
de măsură, precum și opțiuni de înregistrare cu privire la 
valorile medii, minime și maxime. Mai există și opțiuni speciale 
cu privire la parametrii vântului – roza vânturilor, rafale de vânt 
și valori medii pentru vânt. 
 

Folosind opțiunile multiple de configurare ale GP2, utilizatorii     
pot adăuga senzori proprii la biblioteca de senzori. GP2 oferă 4 
domenii de intrare cu rezoluții de până la microvolți și posibi-
litatea de alegere automată a domeniului, precum și configura-
rea moda-lității de excitare a senzorilor – acest lucru înseamnă    
că aproape oricare senzor analogic poate fi conectat la logger. 
Măsurările de la mai multe canale de intrare pot fi folosite   
pentru efectuarea de calcule, care se pot înregistra și afișa sub 
formă de canale virtuale (măsurări calculate). 

Control 
Condițiile de control pentru procese și aplicații pot varia de la o 
simplă definire a unui prag de semnal până la calcule sofisticate 
efectuate cu ajutorul Script Editorului (de exemplu, controlul 
irigațiilor, control PID, sezonalitate etc.). Parametrii de control  
(de exemplu, nivelul de umiditate dorit al solului) pot fi reglați 
pe parcursul unui proces fără întreruperarea înregistrării 
datelor. Petru detalii suplimentare, consultați “Caracteristici 
deosebite”  pe pagina opusă. 
 

Aceeași calitate tot timpul 
GP2 este un data logger de clasă științifică, proiectat și executat 
ca un produs robust, etanș și foarte fiabil. Editorul de program 
reali-zează verificarea erorilor și permite configurarea completă 
a loggerului (inclusiv caracteristicile avansate), produsul putând 
fi testat înainte de activare. Starea senzorilor, setările și 
conexiunile pot fi verificate atât înainte, cât și în timpul 
înregistrării datelor,  prin urmărirea măsurărilor în timp real. 
Toleranța la erori este asigurată de statistici inteligente (care 
resping măsurările eronate) și condiții de siguranță (valori 
maxime și minime pentru perioade active și de repaus). Ieșirile 
de tip releu pot fi configurate ca ieșiri de alarmare inteligente, 
iar LED-urile de pe panoul frontal furnizează o confirmare 
vizuală că înregistrarea datelor se efectuează în regulă. 



Data Logger GP2 
Logger şi controler performant 

 

 
 

Extinderea capacității 
Extinderea capacității este posibilă folosind diverse capace 
care au puncte de intrare suplimentare pentru diverse 
configurații, inclusiv conectori dedicați pentru sonde de profil 
sau garnituri pentru cabluri cu diametre mai mari. 

 
Cu ajutorul unui modul opțional, numărul ieșirilor de tip releu 
programabil poate fi mărit de la 2 la 6. Se pot conecta până la 
7 data loggere GP2 în rețea, ceea ce permite construirea de 
sisteme complexe de monitorizare și control. 

 

Stocare date, comunicare și alimentare 
Memoria FLASH de 4 MB permite stocarea a 2,5 millioane de 
măsurări (tipic). Datele se  pot salva cu un laptop la fața locului 
prin porturi USB/RS232 sau de la distanță folosind opțiunile 
modemului GSM. 

 

În configurația standard, GP2 are 6 baterii alkaline AA interne. 
Există un adaptor opțional pentru alimentare de la rețea (tip 
GP2-PSU). Cu ajutorul rețelei de cabluri prevăzute cu mufe 
M12, se pot alimenta și conecta împreună până la 7 aparate 
GP2 (vedeți mai jos cum se comandă). Pentru opțiunea de 
baterie externă, vă rugăm să scrieți la  sales@delta-t.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Simulatorul GP2 afişează date pentru mai mulţi ani aproape instantaneu 

Caracteristici avansate 
 
 
Aparatul GP2 este o unealtă flexibilă și puternică de cercetare și 
control care permite  implementarea, simularea și evaluarea 
modelelor. 
Noul Script Editor este ușor de utilizat, permițând în același timp 
crearea de funcții complexe, de genul prognozarea bolilor, grade 
zile, punct de rouă, factorul temperaturii resimțite, control PID,  
și calculul și analiza evapotranspirației.  

Script Editor 
 

Acest software puternic creează operații pas cu pas pentru 
controlul unor procese simple sau complexe sau pentru 
cerințe de înregistrare. Gradul de complexitate oferit face ca 
aplicațiile potențiale să fie numeroase și diverse. Interfața 
editorului este ușor de utilizat – nu este nevoie de limbaj de 
programare. 
• Creează secvențe de operații pentru implementarea de modele 
• Capacități avansate de control și înregistrare 
• Interfață utilizator simplă: nu se introduc comenzi; nu există 

limbaj de programare 
• Implemetarea de condiții simple sau complexe, a unor expresii 

algebrice și înregistrarea valorilor rezultate 

Canale virtuale 
 

Datele pot fi procesate pentru obținerea de valori maxime, 
minime, sume etc, iar rezultatele se pot stoca într-un canal 
virtual. Calculele bazate pe măsurări permit și implementarea de 
formule personalizate – inclusiv funcții trigonometrice, funcții 
matematice normale și altele. 

Simulator 
 

Acest software original permite testarea programelor de 
înregistrare înainte de activarea lor pe teren. Pentru aplicațiile 
care implică date meteo, înregistrări privind irigarea sau 
umiditatea solului, variabilele mediului pot fi schimbate pentru 
a testa cum răspunde programul. Perioade de înregistrări de 
mai mulți ani pot fi simulate în câteva minute. 

• Implementarea unor condiții simple sau complexe, a unor 
expresii algebrice și înregistrarea rezultatelor 

• Crearea și manipularea unor variabile, de exemplu, pentru 
factorul riscului de boli 

 
 
 

Cum se comandă 
Data Logger GP2 
Data logger performant cu următoarele canale: 12 analogice, 4 pentru evenimente și 
2 cu relee, precum și 1 canal pentru senzor WET.  Cuprinde softul DeltaLINK PC, cablu 
USB, Ghid de pornire rapidă și un CD cu programe soft și manuale. 
Capac de extindere a capacități de tipul GP2-G5-LID cu 5 presetupe de cabluri  
Capac GP2 cu 5 presetupe pentru cabluri cu scopuri obișnuite. Fiecare garnitură 
acceptă fie un singur cablu cu diametru între 3 și 10mm, sau 2 cabluri cu diametre 
între  4,5 și 3mm (folosind inserţie de garnitură). 
Capac de extindere a capacită ții  de tipul GP2-P2-LID  cu 2 conectoare pt. sonde profil  
Capac GP2 cu 2 socluri pt. conectarea de cabluri pentru sonde profil (PRC/M12-05). 
Modul pentru extinderea numărului ie șirilor releu de tipul GP2-RLY 
Furnizează 4 ie șiri suplimentare de tip releu. Numărul canalelor releu cre ște de la 2 la 6. 
Cablu pentru alimentarea rețelei GP2 de tipul GP2-NPC 
Se utilizează cu piesa GP2-NTP Network T. Se conectează la cabluri EXT/5W-xx 
pentru a asigura alimentare și comunicare pentru unul sau mai multe loggere GP2. 

Piesa Network T de tipul  GP2-NTP 
Asigură ca data loggerul GP2 să folosească cabluri de rețea cu conectoare  M12. Se 
conectează la cabluri EXT/5W-xx cu conector M12 și la cablul GP2-USB. 
Adaptor pentru alimentare de la rețea de tipul GP2-PSU 
Pentru data loggerul  GP2. Intrare: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz. Ieșire: 2,5A, 12V prin borne cu 
şurub (cerință cablu: 2 fire, minim 2A). Trebuie protejat față de condițiile meteo. 
Potrivit pentru alimentarea directă a GP2, sau prin cablu de alimentare de rețea GP2-NPC. 
Necesită cabluri de alimentare conforme cu IEC, tipurile PC-UK, PC-EU, PC-US, PC-IN sau PC-CN. 
Cablu alimentare, fișă UK și conector IEC de tipurile PC-UK, PC-EU, PC-US, PC-IN, PC-CN 
Conectează la GP2-PSU și LBC4. 
Pachet de service de tipul GP2-SER 
Conține suport pentru baterie, dopuri pentru garniturile de cabluri și alte piese de schimb. 
Kit universal de montare de tipul DL-MKT 
Potrivit pentru GP1, GP2 și DL6. 
Sunt disponibile modemuri GSM în cutii etanșe. 
Delta-T oferă o gamă largă de stații meteo, inclusiv sisteme bazate pe data loggerul GP2. 
Pentru detalii vă rugăm să consultați pagina  www.delta-t.co.uk. 
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Data Logger GP2 
Logger şi controler performant 

 

 

Specificații 
Canalele analogice 
12 intrări diferențiale, configurabile ca și combinații de: 
• Canale de tensiune diferențiale (max 12) 
• Tensiuni cu masă comună (max 24) 
• Rezistenţe cu 2 fire (max 24) 
• Rezistenţe cu 3 fire (max 12) 
• Senzori punte şi potenţiometrici (max 12) 
• Senzori de temperatură (max 12, mx 24 termistoare cu 2 fire) 

Senzori de temperatură  
• Termistori (de 2k și 10k) 
• Termocuple (types J, K and T) 

Canale digitale 
4 intrări digitale care se pot configura ca și combinații de: 
• Contoare rapide sau frecvență (30 kHz, max 2) 
• Contoare lente sau frecvență (100Hz,max 2) 
• Stare digitală (nivel logic/colector în gol/închidere comutator, max 4) 

Senzor WET 
1 intrare serială  care furnizează următoarele date: 
• Conținut de apă, conductivitatea globală/ la nivelul porilor și temp. 

 
 
 
Protejarea intrărilor 
Toate intrările sunt protejate permanent  la  ± 15V DC sau 24V AC, inclusiv 
inversarea polarității bateriei. 
Excitaţia senzorilor 
Tensiune de referință de 3V calibrată, +5V și +12V stabilizate sau  5 la 10,5 
V (baterie sau alimentare externă), pot fi alese de utilizator. 
Opțiuni de înregistrare 
Măsurări individuale, statistici, totaluri, integrale, direcția vântului, 
vectori ale valorilor medii, rafale de vânt, roza vânturilor, 
înregistrare condiționată. 
Măsurările sunt convertite în unități inginerești cu tabele, 
conversii polinomiale sau liniare. 
Frecvența de înregistrare 
De la 1 secundă la > 24 h, se poate programa idependent pentru 
fiecare canal. Rata de eșantionare tipică > 16 canale pe secundă. 
Calcule efectuate 
Număr nelimitat de canale virtuale configurate de utilizator pornind de la 
măsurări și folosind funcții algebrice și trigonometrice. 
Stocarea măsurărilor 
Memorie FLASH de 4 MB care stochează până la 2,5 milioane de măsurări 
(tipic), exportate ca fișiere text pentru cantități mari de date. 

 
Canale  

analogice 

 
Domenii de  intrare 

Precizie  
Zgomot 

 
Observații 

GP2 la 25°C -20 la +60°C 
Tensiune      

 
Diferențial 
sau 
cu masă 
comună* 

± 23mV ** 0,017% + 10µV 0,084% + 24µV 2,0µV * În cazul măsurării tensiuni cu intrări cu masă comună, pot  
să apară erori de offset suplimentare  ca urmare a curentului 
care curge prin masa semnalului. 
**Selectare automată a domeniului sau domeniu fix. 

± 185mV 0,013% + 12µV 0,075% + 28µV 2,5µV 

-1,4 la +1,5V 0,007% + 87µV 0,043% + 122µV 
 

25µV 
-0,17 la  +2,7V 

Termocuplă 0 la 70°C 0,39°C 0,79°C 0,05°C 
Temperatura joncţiunii reci este măsurată la bornele 
izotermale, răspuns < 0,1°C / °C/oră 

Senzori punte 
± 7,5mV/V*** 0,042% + 3µV/V 0,090% + 11µV/V 1,5µV/V  

*** mV per 1V excitație 
± 62mV/V 0,038% + 6µV/V 0,081% +16µV/V 2µV/V 

Potențiometru 0 la 1 0,036% + 0,00004 0,057% + 0,00008 0,00002 Raţiometric 

 Rezistență       
 

2 fire 
1kΩ 0,056% + 12Ω 0,18% + 16,7Ω 0,15Ω  
9kΩ 0,052% + 12Ω 0,17% + 16,9Ω 0,2Ω 
135kΩ 0,041% + 16Ω 0,13% + 21,6Ω 1,0Ω 

 
3 fire 

1kΩ 0,064% + 0,3Ω 0,21% + 0,3Ω 0,15Ω  
9kΩ 0,060% + 0,4Ω 0,20% + 0,5Ω 0,2Ω 
135kΩ 0,048% + 4,2Ω 0,15% + 5,2Ω 1,0Ω 

Termistor 2k, -20 la +60°C 0,05°C 0,08°C < 0,01°C  
Măsurări ale rezistenței, cu 3 fire 

10k, -20 la +60°C 0,04°C 0,09°C < 0,01°C 

Stabilitate pe termen lung ±0,02% cel mai rău caz pt. o  perioadă de 1 an 

Zgomote valorile date sunt rădăcini medii pătratice. 
Impedanța de intrare 0,8 la 3,8GΩ. 
 
Control 
2 ieșiri releu care se pot extinde la 6 cu Modulul de extindere relee. 
• Relee SPST de 1A, 24V AC 32V DC pentru alimentare de 

senzori, comanda unor echipamente externe și alarmare . 

Software 
DeltaLINK 3.0 oferă următoarele: afișarea stării GP2, editor program 
cu funcție ajutor detaliată, sensibilă la context, descărcare date și 
afișare grafice/tabele, măsurările senzorilor în timp real, Script Editor 
și simulator program integrate, tutoriale video – oferite gratis și 
disponibile pentru descărcare – încercați-le acum la www.delta-t.co.uk 
Biblioteca de senzori bibliotecă standard care cuprinde toți senzorii 
livrați, se poate extinde cu senzori adiţionali folosind editorul inclus. 
Comanda cu releu comutare releu la depă șirea unor praguri, expresii 
complexe bazate pe condi ții sau scriptur-i personalizate în totalitate 
care sunt evaluate la intervale definite sau la evenimente digitale, sau 
manual. Parametrii de control și obiectivele pot fi configurate opțio-
nal ca și setări ale programului și modificate fără oprirea înregistrării. 
Simulator pentru verificarea programelor complexe, controlul script-
urilor și a formatelor de înregistrare înainte de pornirea înregistrării folo-
sind simulări realiste ale măsurărilor, disponibil pentru toţi senzorii 
standard din bibliotecă.  

Domeniul tensiunii de intrare de mod comun +3V la -2,5V. 
Factorul de rejec ție a modului comun > 70dB. 
Pentru mai multe detalii privind specificațiile de precizie, 
consultați Manualul de utilizare 
 

Hardware și sistem 
Alimentare internă 6x celule alcaline AA, suficient de regulă pt. 300k măs.  

Alimentare externă 10 la 15V DC, 2A prin borne cu şurub sau cablul rețelei. 

Curent de repaus < 60µA tipic + 30µA pentru fiecare intrare digitală ținută la 

nivel logic jos. 

Curent de lucru < 10mA + oricare curent care este furnizat senzorilor. 

Comunicări RS-232 serial, 115,2kBaud. 

Rețea Până la 7 data logger GP2 pe o rețea de cabluri de 100m. 

Grad de protecție Temperatura de funcționare -20 la +60°C, cutie etanșă, 
(IP65), cu desicant și indicator de umiditate. 

Conformitate EMC Testat pentru conformitate cu standardele 
armonizate de emisii generale și imunitate generală EN 50081-1 și EN-
50082-1 (1992). 

Mărime/Greutate 225 x 185 x 75mm / 1,0kg (configurația de bază). 
 
Pentru specificații tehnice suplimentare, consultați Manualul de utilizare. 

Delta-T Devices Ltd 
130 Low Road, Burwell, Cambridge CB25 0EJ, England 
Tel: +44 (0) 1638 742922 
sales@delta-t.co.uk www.delta-t.co.uk 

 
 
 
 

ECHIPOT 
Tel./Fax: 0259 428743 
info@echipot.ro    www.echipot.ro 
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