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 BAIXO CONSUMO DE 

CORRENTE 

 

 CARTÃO SD FÁCIL DE TROCAR 

PARA ARMAZENAMENTO DE 

DADOS E DOWNLOAD 

 

 PORTA USB PARA TECLADO 

OU ENTRADA DE LEITOR DE 

CÓDIGOS DE BARRA 

 

 ENTRADAS ISOLADAS DE 

ACOPLADOR ÓTICO NÃO 

POLAR 

 

 CADA ENTRADA TEM UM 

TERMINAL COMUM ISOLADO 

 

 AS PORTAS DE ENTRADA 

PODEM SER NOMEADAS 

 

 STATUS EM TEMPO REAL DE TODAS AS ENTRADAS VISÍVEIS NO MONITOR 

 

 A UNIDADE REPRODUZIRÁ OS DADOS ARMAZENADOS PARA VISUALIZAÇAO NO MONITOR 

 

 DEZESSEIS (16) ENTRADAS DIGITAIS ISOLADAS COM SENSIBILIDADE DE TRÊS (3) A 

QUARENTA E OITO (48) VOLTS. 

 

 DUAS (2) ENTRADAS ANALÓGICAS QUE PODEM GRAVAR NÍVEIS DE VOLTAGEM 

SIMULTÂNEOS AC (ATÉ 150 VAC) E DC (ATÉ 75 VDC). (As entradas podem ler voltagens 

superpostas AC e DC). 

 

 TODAS AS ENTRADAS RESISTIRÃO AO CONTATO DE 120 VAC. 

 

 ACOPLADOR DE ALIMENTAÇÃO OPCIONAL, DISPOSITIVO DE CAPTURA COM INTERRUPTOR 

POLAR E ADAPTADOR DE MEDIÇÃO DE CORRENTE; PARA RECURSOS DE GRAVAÇÃO 

APRIMORADOS E ESPECÍFICOS PARA FERROVIAS 



Gravador de dados portátil para sinaleiros Modelo 1010 Página nº2 

 

 

GERAL 

 
 A S&C Distribution Company temos o prazer de oferecer um gravador de dados que aborda as 

necessidades dos sinaleiros de ferrovia, especialmente para lidar com problemas de liberação na 

chegada. Nosso gravador de dados portátil 1010 Portable Data Recorder (PDR) oferece os meios para 

monitorar até dezesseis fechamentos de contato e/ou saídas flutuantes, como as fornecidas por GCP’s® 

ou VHLC’s®, e duas entradas analógicas para rastrear voltagens e corrente e marcar a atividade com data 

e hora. O PDRfaz parte de um pacote projetado para ser transportado de um local a outro. O uso de um 

cartão SD para armazenar dados permitirá que longos intervalos de tempo sejam gravados e depois 

rapidamente passados a um computador para avaliação de dados. 

 

 A capacidade de memória somente é limitada pelo tamanho do cartao SD. É fornecido um cartao 

de 8 GB. Um relógio/calendário em tempo real marca a data e a hora de cada evento. Para assegurar o 

isolamento completo do equipamento sob medição, as entradas empregam interfaces de acopladores 

óticos. Todas as dezoito portas de entrada possuem terminais comuns isolados. 

 

 A coleta de dados adequadamente marcada com a hora pode começar em um minuto a partir da 

ligação. A configuração rápida utiliza botoes no PDR e/ou um teclado (331-5-19) ou leitor de códigos de 

barra (331-5-18), eliminando a necessidade de um computador para o processo de configuração. 

 

 O PDR pode ser alimentado de qualquer uma das três formas: bateria local (10-16VDC), 120VAC 

(344-17 alimentação fornecida com a unidade) e um pacote opcional de bateria recarregável (12-14VDC). 

O uso de corrente é de aproximadamente 125mA. E, como discutido na seção Foco na ferrovia desta 

brochura, foram desenvolvidos três acessórios que permitirão o uso de recursos especializados 

necessários nas ferrovias. 

 

REQUISITOS DO SISTEMA 
 

 Não é necessário um computador para configurar o PDR. A nomeação de portas e outras 

informações a serem inseridas e feita com um teclado ou leitor de códigos de barras. O cartão SD pode 

ser lido por qualquer computador com uma porta SD. Pará os computadores sem porta SD, e fornecido um 

adaptador que pode ser conectado a porta USB 2.0 e permitirá o download dos dados armazenados no 

cartão SD. Pode-se revisar os arquivos de dados facilmente suando o Microsoft WORD ®, Microsoft 

EXCEL®, Corel WORD PERFECT®, Corel QUATRO PRO®, ou praticamente qualquer programa de 

planilhas ou processamento de texto. 
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FOCO NA FERROVIA 

 
 A S&C Distribution Company é composta por pessoas que têm uma longa experiência com os 

requisitos da sinalização de ferrovias. Como resultado, este produto contém muitos recursos "bons de ter" 

não encontrados em gravadores de dados genéricos: 

a. As informações de localização, usuário e pilar miliário podem ser introduzidas na 

configuração. 

b. Todas as entradas de função do gravador são terminais 

WAGO® Lever-Actuated CAGE CLAMP® que aceitam fiação 

nº 20 a nº 10. 

c. As entradas digitais são não polares e aceitam qualquer 

polaridade ou AC. A AC será reportada como presente (1) ou 

não presente (0). 

d. Entradas digitais e analógicas são isoladas oticamente. 

e. As entradas digitais aceitam de 3 a 50 olts de DC ou AC e 

toleram 120VAC. A duração da aceitação de 120VAC depende da temperatura. Uma porta 

conectado a 120VAC não causaria um problema. 10 portas conectadas a 120 VAC causariam 

um problema de aquecimento, o que faria com que o PDR se desligasse e provavelmente 

ficasse danificado. 

f. As entradas digitais respondem a alterações de 50ms (0,05 segundos) de duração, e todas as 

alterações originarão um relatório (gravado na memória) para aquele segundo. 

g. Qualquer alteração em uma entrada digital fará com que o status de todas as entradas 

(digitais e analógicas) sejam gravadas na memória. 

h. Cada entrada analógica (2) medirá 0-75VDC (resolução de 0,01V) e 0-150VAC (resolução de 

0,1V) simultaneamente. Um algoritmo de amostragem selecionável por usuário, baseado em 

tempo para entradas analógicas permite a simulação de canetas gravador. As opções de 

intervalo de tempo são: 1, 10, 30 segundos, 1 e 10 minutos. 

i. As entradas analógicas medem valores RMS reais. 

j. Entradas de alimentação (10-16VDC) são acopladas com retificadores de ponte, de modo que 

os dois pares de entrada terminalizados WAGO® e a entrada coaxial possam ser usados para 

alimentar o dispositivo. Todas podem ser usadas ao mesmo tempo para redundância sem 

acoplamento cruzado. O suprimento com maior voltagem e que realmente alimentará o PDR. 

k. Os dados são armazenados em campos delimitados por vírgulas que podem ser baixados em 

quase qualquer planilha ou banco de dados para análise. 

l.  Os dados podem ser observados no monitor OLED a qualquer momento, em tempo real. Os 

dados armazenados podem ser reproduzidos para visualização no monitor. 

m.  Opçoes acessadas por menu possibilitam uma configuração fácil. 

n. Dados de configuração (nomeação, etc.) são armazenados no cartão SD e podem ser 

transferidos para outro cartão SD para uso contínuo no mesmo local. Este e um recurso 

acessado por menu. 

o. O PDR funciona sem problemas em temperaturas de -40 ºF a +140 ºF (+60 º C) 

p. O monitor OLED não congela e tem alto contraste. 
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q. Acessórios permitem funções de gravação específicas para rodovias (veja brochuras 

independentes): 

1) Fluxo de alimentação comercial para gravação para alterações de problemas de 

manutenção, PN: 1010-19 

2) Alterações polares para gravação que afetam a posição do do dispositivo de sinal, 

PN:1010-20 

3) Fluxo de corrente de circuito para gravação para alterações de problemas de 

manutenção, PN: 1010-30 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

PORTAS (canais) – 16 digital, isoladas oticamente. Impedância da entrada similar a 15K Ohms.  

2 analógicas, isoladas oticamente. Impedância da entrada similar a 500K Ohms. 

OPÇÕES COMUNS DE ENTRADA – Todas as entradas são isoladas e podem ser conectadas juntas. 

 

VOLTAGEM DE ENTRADA DE PORTA DIGITAL – 3 a 48VAC ou DC através de contatos os fontes 

flutuantes de dispositivos eletrônicos, não sensível a polaridades. 

VOLTAGEM DE ENTRADA DE PORTA ANALÓGICA – 0 a 150 VAC, 0 a 75V DC, não sensível a 

polaridades. Reportará voltagens DC + ou -. 

MEMÓRIA – Podem ser usados cartoes SD de até 32GB. A maioria dos usuários considerara adequado 

um cartão SD de 4GB. 

 É fornecido um cartão de 8 GB. 

VOLATILIDADE DO AJUSTE DE TEMPO – O tempo, uma vez ajustado, será mantido por uma bateria de 

botão interna que 

sobrevive por aproximadamente seis anos e que e substituível. 

EXIBIÇÃO DE DADOS – Monitor gráfico OLED, formato binário, a letra "X" representa a voltagem 

presente. 

  Sublinhado ( _ ) representa ausência de voltagem. Nomeação da porta de entrada por 

teclado ou leitor de código de barras. 

TAXA DE AMOSTRAGEM – Orientada por evento, todas as entradas gravadas com data e hora quando 

qualquer entrada se altera. 

Responde a eventos que têm mais de 50 m de comprimento e grava 1 evento por 

segundo. Uma taxa de amostragem alternativa (intervalo de gravação) selecionada pelo 

usuário permite uma amostragem baseada em tempo (1 seg, 10 seg, 30 seg, 1 min, 10 

min) das duas entradas analógicas. 

  

POTÊNCIA DE OPERAÇÃO – 10 a 16VDC. O consumo de energia será de menos de 125mA em 

operações = normais. A corrente de configuração será mais alta (até 200mA) ao inserir dados. 

FONTES DE ENERGIA – Pilha ou bateria doméstica (10-16VDC), pacote de bateria recarregável (12-

14VDC) 

120/220VAC a 12VDC, 500mA, alimentação fornecida (PN: 344-17) 

PROTEÇÃO ELÉTRICA – Retificadores de ponte que funcionam com energia ou entrada/saída digital, nao 

sensível a polaridades. 

 

AMBIENTAL – Temperatura operacional -40º F a +140ºF (+60 ºC) 

DIMENSÕES FÍSICAS – 11” C X 10” L X 5” A. 
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GARANTIA 
 Limitada, garantia de um ano sobre peças e mão d eobra da S&C Distribution Company. 

 

 

REFERÊNCIAS DE PEDIDO 
  

DESCRIÇÃO NÚMERO DE PEÇA 

Gravador de dados portátil Modelo 1010 com porta SD, porta USB, 
120 VAC a 12 VC alimentação e manual 1010-2BR 
Kit completo com gravador 1010, adaptador de cartão USB para SD, 
mini teclado com estojo, kit adaptador 1010-101 (ver abaixo) e  
bolsa de transporte de segurança laranja 506ONZB-24 1010-1000BR 

Pacote de bateria opcional, 7.0AH com carregador e conector 330-1010ABR 

Mini teclado opcional com estojo de segurança laranja 331-5-19 
O kit adaptador opcional inclui adaptadores 1010-19, 1010-20 e 
1010-30 em um estojo de transporte com zíper vermelho 1010-101BR 

Acoplador de entrada de energia opcional com indicação de dados 
de sobretensão. Consulte brochura independente 1010-19BR 
Dispositivo de captura com interruptor polar opcional. Consulte 
brochura independente 1010-20 
Dispositivo de medida de corrente opcional. Consulte brochura 
independente 1010-30BR 
Bolsa de transporte HD opcional com lugar para o gravador e 
acessórios 506ONBZB-24 

Leitor de código de barras opcional 331-5-18 

ITENS DE REPOSIÇÃO  

Alimentação, 120/220VAC a 12VDC, 500mA 344-17 

Cartão SD para adaptador USB para o download de dados 1010-18 

Cartão SD, 8GB 1010-15 

 

PEDIDOS PARA: 
 

S&C Distribution Company  708-444-4908 (Voz) 

7225 Duvan Drive   708-444-4962 (Fax) 

Tinley Park, IL  60477, EUA  e-mail: <info@sandcco.com> 

mailto:info@sandcco.com

