
TIEDONSIIRTO PC-LLE 

ILMAINEN OHJELMISTO TESA-MITTAUSLAITTEISTA KOSKEVIEN TIETOJEN HALLINTAAN 

Tietojen hankinta ei ole koskaan ollut näin helppoa! 

Ohjelmisto tunnistaa automaattisesti TESA-digitaaliset Bluetooth®- ja USB-liitännät, ja mitatut arvot 

näkyvät käyttäjäystävällisessä ympäristössä. 

Kun tiedot on ladattu TESA DATA-VIEWER -ohjelmistoon, se voidaan viedä muihin ohjelmistopaketteihin, 

kuten STST-EXPRESS, Q-DAS ja Excel, ja muokata omaa muotoa käyttäen. 

• Instrumentit tunnistetaan automaattisesti ja liitetään 

• Yhteensopiva useimpien TESA-mittalaitteiden kanssa 

• Pylväsdiagrammin näyttö, jossa on säädettävä toleranssi 

• 8 kieltä 

KUVAUS  

TESA DATA-VIEWER -ohjelmistoa tarvitaan Bluetooth®-yhteyksien hallintaan TESA-mittalaitteilla. Se pystyy 

käsittelemään myös langallisia USB-yhteyksiä. Helppokäyttöisen, TESA DATA-VIEWER -softan avulla näyttää 

ja käsitellä mittaustietoja, viedä tietoja muihin ohjelmistoihin, kuten STAT-EXPRESS, Q-DAS, Excel tai 

muokata niitä omalla formaatilla. 

DATA-DIRECT-ohjelmisto 

DATA-DIRECT Softa mahdollistaa reaaliaikaisten mittaustietojen keräämisen ja hyödyntämisen ja 

siirtämisen sarjaportin tai TLC: n avulla PC:lle. Sen avulla voidaan siirtää tietoja myös laskentataulukoilla, 

tilastollisilla tai muilla Windows-sovelluksilla. 

Tämä helppokäyttöinen ohjelmisto mahdollistaa mittausraporttien luomisen kappaleiden tarkistuksen 

yhteydessä mittamittausinstrumenttien avulla. 

• HALLINTA 

- tietojen siirto automaattisesti kolmannen osapuolen sovellukseen (esim. Excel) 

- Mitattu arvo näytetään reaaliajassa 

• RAPORTTI 

- määritettävissä lähettämään tiedot vaadittuun muotoon, joka on yhteensopiva kolmannen osapuolen    

sovelluksesta tehdyn mallin kanssa 

Toimitukseen sisältyy TESA DATA-DIRECT -asennus-CD ja PC-USB vastaanotin. 

Ohjelmisto TESA STAT-EXPRESS 

Ohjelmisto TESA STAT-EXPRESS tuo laatua ja luotettavuutta tuotantoprosesseihin. Se mahdollistaa tietojen 

syötön laadunvalvontakortteihin, hyödyntämisen, vaihtamisen ja arkistoinnin. 

TESA STAT-Expressin avulla voidaan muun muassa luoda protokollia, sisältäen suoritetut mittaukset yhdellä 

tai useammalla instrumentilla, mitattujen arvojen toleranssia, tilastojen laskemista, eri mittausraporttien 

tulostamista, XR-ohjauskorttien laskemista ja paljon muuta. 

• Hallinta 



- mittaukset kohteen tai ominaisuuden mukaan 

- mitattu arvo näytetään reaaliajassa 

- käyttäjä tason suojaus 

• Raportti 

- automaattinen mittausprotokollan luominen kuvalla ja käyttöohjeella 

- täydellinen raportti statistiikalla 

mukana toimituksessa - TESA STAT-EXRPESS -asennus-CD ja PC-USB vastaanotin. 

Langattomat siirtojärjestelmät 

Muunna työpaja- tai ohjauslaboratorion laitteet bluetooth®-tekniikaksi ja lisää tuottavuutta! 

Kaikki instrumentit, joissa on Opto-RS232, Sub-D RS232 tai TLC-lähtö, voidaan helposti päivittää TESA-

liitäntäratkaisulla. 

TESA TLC-BLE * -käynnistyssarjassa on Bluetooth®-lähetin + pc USB vastaanotin + 2 m: n kaapeli. Jos haluat 

liittää useampia instrumentteja, niin USB vastaanotin vastaanottaa jopa 8 instrumenttia. 2 m kaapeli on 

hyödyllinen vastaanoton optimoimiseksi työpajoissa, joissa tietokone on työpöydän alla. 

TESA DATA-VIEWER -ohjelmisto voi yksinkertaisesti näyttää tai kerätä tietoja tai se voi toimia siltana 

muuhun tietojenkäsittelyohjelmaan (STAT-EXPRESS, Q-DAS ...) tai Exceliin. 

Bluetooth®-lähetin 

Bluetooth®-lähetin soveltuu hyvin monenlaisiin instrumentteihin tietojen siirtämiseksi helposti. 

Langaton Bluetooth®-lähetin mahdollistaa useimpien TESA-laitteiden mitattujen arvojen lähettämisen 

tietokoneeseen. 

Tämä langaton tiedonsiirto välttää transkriptiovirheet ja parantaa jäljitettävyyttä. 

Lähettimet ovat nopeasti mukautettavissa kaikkiin TLC-liittimiin (TESA Link Connector) päivittääkseen sekä 

uusia että olemassa olevia malleja. 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus Bluetooth 4.0 2014/53 / UE 

Alue 12 m (ympäristöstä riippuen) 

Suojausluokka IP67 max. 

Painot 7,2 g 

 


