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Amplie seus recursos de aquisição de dados 
Módulo multiplexador líder do setor, gratuito em uma compra qualificada 
 

 

 

 

 

 

 

 

O que poderia ser melhor do que o módulo multiplexador de uso geral DAQM901A líder da 
indústria? Um módulo multiplexador de 20 canais com dois canais dedicados extras para 
medições de corrente… sem custo adicional! Disponível por tempo limitado. Ao comprar um 
mainframe de aquisição de dados (DAQ970A ou DAQ973A) combinado com o mais recente 
módulo digitalizador (DAQM909A), você pode ganhar um módulo multiplexador DAQM901A 
sem custo adicional.  
 
O DAQ970A/DAQ973A da Keysight é o sistema de aquisição de dados de última  
geração que oferece alto desempenho e maior flexibilidade, mantendo a compatibilidade 
com o sistema 34970A/34972A legado. O sistema possui um multímetro digital avançado  
e integrado de 6½ dígitos (DMM), que permite fazer medições com rapidez e precisão. O 
conversor analógico para digital interno permite chegar a velocidades de medição de até 50 
mil leituras por segundo com alta resolução. O sistema também possui uma tela LCD 
intuitiva com teclas de função de fácil configuração. A medição é exibida em vários 
formatos: número, medidor de barra, gráfico de tendências e histograma. 

O módulo digitalizador DAQM909A da Keysight permite o monitoramento simultâneo  
de sinais dinâmicos em tempo real para atender às suas necessidades de aplicação mais 
exigentes. Ele possui até quatro canais de entrada de amostragem simultânea com 
entradas diferenciais. Cada canal pode ter taxas de amostragem de 100kSa/s (domínio de 
frequência) e de até 800kSa/s (domínio de tempo) com resolução de 24 bits. Cada canal 
pode ser programado independentemente para um dos quatro modos de entrada e para as 
configurações atuais da fonte. 
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Saiba mais em: www.keysight.com 
Para mais informações sobre produtos, aplicações ou serviços Keysight Technologies, 
por favor, entre em contato com seu escritório Keysight local. A lista completa está 
disponível em: www.keysight.com/find/contactus 

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. © Keysight Technologies, 2020, publicado nos EUA, 5 de outubro de 2020, 3120-1060.PTBR 

O multiplexador DAQM901A de 20 canais de propósito geral + 2 canais dedicados para 
medição de corrente é o multiplexador mais versátil para varredura de uso geral. Ele combina 
comutação densa e multifuncional com taxas de varredura de 80 canais/segundo para atender 
a um amplo espectro de aplicações de aquisição de dados. O módulo é fornecido com 
configurações de canal de dois e quatro fios que podem ser misturados no mesmo módulo. 
Duas entradas fusionadas adicionais (total de 22 canais) encaminham até 1 A de corrente para 
o DMM interno, permitindo medições de corrente CC e CA sem precisar usar resistores shunt. 

Condições da promoção: 

• Os clientes devem adquirir um novo mainframe DAQ (DAQ970A ou DAQ973A) combinado com 
o mais recente módulo digitalizador (DAQM909A), comprando da Keysight ou de um parceiro 
autorizado da Keysight e dentro do período da promoção, a fim de se qualificarem para ganhar 
o DAQM901A. 

• Os clientes precisam preencher todas as informações necessárias no formulário de solicitação 
para serem elegíveis para esta promoção. 

• Os clientes podem reivindicar o produto gratuito até 90 dias após o término do período promocional.  
• Pedidos de concessão/demonstração e equipamentos de recomercialização NÃO são elegíveis para 

esta promoção. 
• A Keysight Technologies se reserva o direito de modificar ou descontinuar esta oferta durante o 

período promocional sem aviso prévio. 

Aproveite esta oferta 

• Para obter mais informações e solicitar o DAQM901A gratuito: 
• Informações em: http://www.keysight.com/find/ExpandYourDAQCapabilities 
• Reivindique online em: http://www.keysight.com/find/ExpandYourDAQCapabilitiesClaim 

• Entre em contato com seu representante ou parceiro autorizado da Keysight para obter mais 
informações ou fazer um pedido: http://www.keysight.com/find/partners 

• Para mais informações sobre as promoções da Keysight: http://www.keysight.com/find/promotion 
• Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida sobre esta promoção: 

mailto:expandyourdaqcapabilities@keysight.com 
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