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GRYF
Výrobce měřicích přístrojů

Elektronické měřicí přístroje

pro měření elektrochemických a fyzikálních veličin

pro monitorování životního prostředí

pro řízení technologických procesů
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Měřicí systém XBase XBP

Systém XBase je univerzální měřicí přístroj fyzikálních veličin, který může nahradit 
jednoduché jednoúčelové měřicí přístroje i velmi složité kombinované měřicí přístroje 
nejvyšší třídy. K měření systém XBase využívá inteligentní sondy (sestava senzoru a měřicí 
hlavice), které jsou připojené k  stolnímu počítači (PC, Notebook), nebo ke kapesnímu 
počítači (PDA).

provádět měření na několika kanálech současně ( 4 kanály současně)
práci více uživatelů s možností uchování jejich uživatelského nastavení
měření většího počtu vzorků s možností uložení a pojmenování naměřených hodnot 
vysoká přesnost měření s velkým komfortem pro obsluhu
uživatelské nastavení digitálního �ltru a statistických výpočtů
napěťové řízení titrace 
signalizaci překročení nastavených limitů
funkce DATALOGERU umožňující sběr naměřených dat v nastavitelném intervalu a
v reálném čase
možnost exportu naměřených dat do jiných formátů (DBF, CSV, TXT)
archivaci a tisk měřicích a kalibračních protokolů
maximální podpora protokolu SLP (GLP) 
záznam a archivace všech činností které byly na systému prováděny 
poskytnutí naměřených dat dalším aplikacím (i po síti) pomocí rozhraní XBC Net nebo 
Modbus TCP 

Systém XBase umožňuje:

Vaše požadavky, naše priorita
XBase XBP
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XBase XBP

Technická speci�kace

Vlastnosti Data

Počet připojených inteligntních sond

Napájení inteligentních sond

Podpora protokolu SLP (GLP)

Připojení k PC

Uživatelská datová paměť

Kruhová datová paměť

Perioda měření

Dataloger - kapacita paměti

Dataloger - perioda záznamu

Napájení 

Elektronické spínače (logické výstupy)

Napěťový nebo proudový výstup

Logické výstupy

- vstupní napětí pro logickou jedničku

Logické vstupy - vstupní odpor

Rozsah pracovních teplot

Rozsah skladovacích teplot

Rozměry Interface XBase XBP

Minimální požadavky na PC

1 – 16

pomocí připojovacího kabelu,

sondy jsou galvanicky oddělené od okolí

ano

interface je vybaveno rozhraním RS232

(COM port) nebo 10/100Base T (ethernet)

300 hodnot / kanál

200 hodnot / kanál

nastavitelná (0,5 – 60) s 

omezená kapacitou pevného disku PC

1 s – 24 hodin

externí zdroj 11 – 37V DC/ 400mA, 

odběr závisí na ko�guraci

až 16x

28V, 100mA  DC

až to 8x

0 – 10V or 0(4) – 20mA

až 8x

5 – 35V  DC

11 – 60V  AC

500 Ω

0 °C – 50 °C

-20 °C – 70 °C

krabičky na lištu DIN 32

počet modulů závisí na kon�guraci

volný port RS232 (COM) 

nebo 10/100Base T (ethernet)

MS Windows 2000, XP, Vista, 7

Vaše požadavky, naše priorita

GRYF
Výrobce měřicích přístrojů



GRYF
Výrobce měřicích přístrojů www.gryf.czGRYF HB, spol. s r. o., Čechova 314, 580 01 Havlíčkův Brod, CZ, Tel.: +420 569 425 024

XBase XBM

Měřicí systém XBase XBM 
Přenosné měřicí systémy

XBase XBM je přenosná verze produktové řady XBase obsahující většinu funkcí jejich 
průmyslových předchůdců. Díky robustní konstrukci je ideální pro venkovní použití, tak i pro 
laboratorní účely.

Odolný mobilní měřicí systém s krytím IP67
Současné měření až tří různých veličin (pH, 
O2, ORP, ORP, ISE, teplota, atd.)
Ponorné sondy s krytím IP68 
Datový záznamník - až 100 000 hodnot
Export dat - DBF, CSV, TXT
 

Vaše požadavky, naše priorita

PDA

Synchronizace dat

Napájení 230V/AC

Multiparametrická sondaInteligentní sondy

PC

XBase Graphs - software
Uživatelské účty
Možnost osazení GPS
Kompatibilní s novým optickým senzorem 
XB4-S Optical

Klíčové funkce:



XBase XBM
Vaše požadavky, naše priorita

Technická speci�kace

Volitelné příslušenství

Vlastnosti Data

Připojení sond

Počet připojených sond

Napájení sond

Podpora protokolu SLP (GLP)

Připojení k PC

Minimální požadavky na PC

Uživatelská datová paměť

Kruhová datová paměť

Perioda měření

Dataloger – kapacita paměti

Dataloger – perioda záznamu

Napájení

Rozsah pracovních teplot 

Rozsah skladovacích teplot

Krytí

PDA požadavky

Ukládání dat

kabelem

1 – 3  (v případě multiparametrické sondy až 4)

pomocí připojovacího kabelu

sondy jsou galvanicky oddělené od okolí

ano

PDA je vybaveno rozhraním USB nebo RS232

volný port RS232 (COM) nebo USB, 

Pentium 100MHz, W98,WME,W2000,WXP

společný i oddělený záznam dat

100 hodnot / kanál

nastavitelná,  1 – 60 s 

omezená kapacitou paměti PDA (16MB)

1MB…přibližně 30 000 hodnot

2 s – 24 h

Interní akumulátor, dobíjení - externí zdroj

230V AC/12V DC

0 °C – 50 °C

-10 °C – 60 °C (podle typu PDA)

IP67

WIN CE, Verze 5.00

vnitřní paměť PDA

možnost přenosu dat do PC

www.gryf.cz GRYF HB, spol. s r. o., Čechova 314, 580 01 Havlíčkův Brod, CZ, Tel.: +420 569 425 024

GRYF
Výrobce měřicích přístrojů
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XBase XBC

Měřicí systém XBase XBC

XBase XBC systém je určen především pro měření v laboratořích a čistých provozech.

Vaše požadavky, naše priorita

XBase XBC systém umožňuje měřit současně čtyři různé veličiny (podle typu inteligent-
ní sondy) s možností využití ponorných nebo laboratorních sond
Systém je k dispozici ve dvou verzích
Interface má 5 výstupů (4x switch a 1x analog), které mohou být připojeny na jakýkoli 
měřící kanál
Výstupy mohou být využity například pro automatické řízení titrace, nebo pro signaliza-
ci překročení naměřené hodnoty
Umožňuje používání jak bezdrátového připojení (bluetooth) inteligentních sond, tak i 
připojení kabelové
Vysoká přesnost měření s velkým komfortem pro obsluhu
Signalizace překročení přednastavených limitů, řízení technologických procesů 
využitím digitálních a analogových výstupů
Funkce dataloger - umožňuje ukládání naměřených dat v nastavitelných intervalech a v 
reálném čase
Možnost exportu měřených dat do různých formátů (DBF, CSV, TXT)
Archivace a tisk naměřených dat a kalibračních protokolů
Maximální podpora protokolu SLP (GLP) 
Záznam a archivace všech činností, které byly na systému prováděny
Technologická vizualizace
Poskytnutí naměřených dat dalším aplikacím (i po síti) pomocí rozhraní XBC Net nebo 
Modbus TCP

Bezdrátové nebo kabelové

propojení

Klíčové funkce:
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Vaše požadavky, naše priorita

Technická speci�kace

Vlastnosti Data

Připojení sond

Počet připojených inteligentních sond

Napájení sond

Podpora protokolu SLP (GLP)

Připojení PC

Uživatelská datová paměť

Kruhová datová paměť

Perioda měření

Dataloger - kapacita paměti

Dataloger - perioda záznamu

Napájení

Elektronické spínače (logické výstupy)

Napěťový výstup

Rozsah pracovních teplot

Rozsah skladovacích teplot

Rozměry Interface XBC

Krytí

Požadavky na PC

kabelem nebo bezdrátově pomocí Bluetooth

1 – 4

pomocí připojovacího kabelu,

sondy jsou galvanicky oddělené od okolí,

v případě verze s Bluetooth obsahují

inteligentní sondy akumulátor,

výdrž nabitého akumulátoru je přibližně 24h

(při intervalu měření 1s)

Ano

interface je vybaveno rozhraním RS232 (COM)

nebo USB, s použitím přídavného modulu

i LAN (Ethernet)

300 hodnot / kanál

200 hodnot/ kanál

nastavitelná (0,5 – 60) s

omezená kapacita pevného disku PC

1 s – 24 h

externí zdroj 8 – 15V DC / 200mA, nebo z USB

4 x 28V, 100mA DC

0  – 1V, max. 2mA

0 °C – 50 °C

-20 °C – 70 °C

156 x 151 x 36 mm

IP 40

volný port RS232 (COM), nebo USB,

MS Windows 2000, XP, Vista, 7

XBase XBC



Průmyslové stacionární
měřicí přístroje řady GRYF 9000
Stacionární měřicí přístroje GRYF 9000 jsou modulární přístroje určené pro průmyslová 
měření.

www.gryf.cz
GRYF HB, spol. s r. o., Čechova 314, 580 01 Havlíčkův Brod, CZ, Tel.: +420 569 425 024

Vaše požadavky, naše priorita
GRYF 9000

Spolehlivý měřicí systém
Může sloužit až pro 32 jednotek připojených k PC (přes digitální připojení RS485)
Doporučujeme použít pouze pro jednu jednotku, v případě zapojení několika jednotek 
(3 a více) je cenově výhodnější využití systému XBase XBP

Klíčové funkce:

Modelové řady:
GRYF 9104  Konduktometr / teploměr
GRYF 9202  pH metr / teploměr
GRYF 9203  mV(REDOX) / teploměr
GRYF 9401  oxymetr / teploměr
GRYF 9605  unimetr / teploměr
GRYF 9605/2t  teploměr / termostat

GRYF
Výrobce měřicích přístrojů

Pro další informace, prosím, navštivte naše webové stránky.
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Schéma zapojení
Vaše požadavky, naše priorita

PDA

PC

PC

Přenos dat

XBase
interface

GSM 
modem

Zpracování dat

Dataloger 
Pyrop 

+ Inteligentní
sonda

Modul

GSM

Schéma zapojení

Hlavní částí celého zařízení je dataloger Pyrop, ke kterému jsou připojeny až 4
inteligentní sondy, které mohou být různých typů v rámci systému XBase. Tyto
sondy snímají vlastní měřenou veličinu. Fyzicky mohou být umístěny v těle
datalogeru a nebo mohou být umístěny i samostatně mimo jeho tělo. Inteligentní
sondy jsou připojeny k datalogeru napevno (nepředpokládá se změna sestavy na
místě měření) a veškeré jejich nastavení a kalibrační údaje se ukládají do paměti
datalogeru. Pro obsluhu několika systémů Magic Pyrop je dostačující jen
jeden počítač PC nebo PDA.
Nastavování parametrů datalogeru, kalibraci sond a vyčítání dat je možno
provádět pomocí programu Pyrop. Tento program se může spouštět na PC nebo
na kapesním počítači (PDA) s operačním systémem Palm OS. Pomocí PDA lze
dataloger nastavovat i vyčítat naměřená data. Pro zpracování naměřených dat je
vhodnější přenést tato data do PC.
Další možností přenosu naměřených dat do PC je využití veřejné mobilní
sítě. K datalogeru je možné připojit terénní modul GSM, k PC, na kterém se
budou data přijímat, se připojí GSM modem pro kancelářské použití. Přenos dat
se řídí programem GSM2PC spuštěným na PC. Data lze stahovat v pravidelných
intervalech nebo i nepravidelně jednotlivými příkazy. Tento přenosový kanál je
využit i pro hlášení překročení hraničních stavů pomocí zpráv SMS na zvolené
telefonní číslo.
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Možnosti využití systému
Vaše požadavky, naše priorita

Možnosti využití systému:

2x spínač

2x PI reg.
Pulzní

Napěťový

0-110 pulz./min

0-1, 0-10V

Výstup data Analogový

Digitální

RS
48

5

RS 485

RS 232
USB

0-20, 4-20 mA

Vizualizace a archivace dat

Napájení
12-35V DC, 12-24V AC

Měřená veličina + teplota Dálkové ovládání

Měřicí modely:

GRYF 9104 

GRYF 9202  

GRYF 9203

GRYF 9401 

GRYF 9605

GRYF 9605/2t

Konduktometr - teploměr

pH metr - teploměr        

ORP metr - teploměr 

Oxymetr - teploměr

Unimetr - teploměr

Teploměr- termostat
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GRYF HB,  spol. s r. o.
Čechova 314

580 01   Havlíčkův Brod

tel., fax:  +420 569 425 024

e-mail:  gryf@gryf.cz

http://www.gryf.cz


