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  Sistemas de aquisição de dados DAQ970A e DAQ973A da Keysight 

Os sistemas de aquisição de dados DAQ970A / DAQ973A têm comutação de alta 
qualidade e um DMM avançado de 6½ dígitos que permite medir com precisão. 
 
• A calibragem automática compensa as deriva no DMM interno, no módulo 

multifuncional DAQM907A, ou no módulo digitalizador DAQM909A, causadas por 
mudanças de tempo e temperatura. 

• A calibragem interna do módulo reduz os erros de compensação de tensão térmica. 

• Capacidade de medir intervalos de corrente muito baixos (1 µA DC e 100 µA AC) e 
intervalo de resistência mais alto (1000 MΩ). 

Principais recursos 
• Mainframes de 3 slots com DMM integrado de 6½ dígitos 

• Precisão DCV básica 0,003% 

• 9 comutadores, módulos de RF e de plug-in de controle, incluindo um 
novo digitalizador de amostragem simultânea de 4 canais 

• Taxa de varredura de até 450 canais por segundo 

• Até 120 canais por sistema 

• Memória de varredura de até um milhão de pontos 

• Mede e converte 14 sinais de entrada diferentes: temperatura com 
termopar, RTDs e termistor; tensão CC/CA; resistência de 2 e 4 fios; 
frequência e período; corrente CC/CA, diodo e capacitância; tensão 
física (strain) direta e tensão física em ponte 

• Tela grande colorida de 4,3” para facilitar a configuração e a 
visualização de dados 

• LAN e USB para fácil conectividade ao seu PC (o DAQ973A vem com 
GPIB adicional) 

• Código compatível com 34970A/34972A 

• Compatível com pendrive USB para copiar/registrar dados em 
aplicações independentes 

• App BenchVue para DAQs com medição aprimorada no domínio do 
tempo/frequência incluído 

Teste mais sinais de forma mais rápida e dinâmica 

1. Unidade USB  
2. Chave ligar/standby com indicador LED 
3. Tela LCD colorida/GUI 
4. Teclas de função programável 
5. Teclas de operação de medição 
6. Teclas de operação de medição (para configurar parâmetros de medição) 
7. Botão giratório 
8. Teclado com navegação por cursor 
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 Recursos Descrição 

Tipos de medição Temperatura, tensão, corrente, resistência, frequência, diodo e capacitância, 
tensão direta e em ponte 

Entrada/saída digital Até 48 bits 
Saída analógica -10 V a +10 V, 20 mA 
Multiplexação Máximo de canais: 120 (1 fio) ou 60 (2 fios) 
Matriz de comutação Máximo de 96 pontos de cruzamento 
Uso geral Máximo de 60 chaveadores 
Multiplexação RF Máximo de 24 canais, 2 GHz 
Amostragem simultânea Máximo de 12 canais, até 800 kSa/s, resolução de 24 bits 
Interface Navegador de internet, entrada USB frontal/traseira, LAN/LXI, GPIB  

(apenas para DAQ973A) 

Peça Descrição  
DAQ970A Mainframe DAQ com interfaces USB e LAN  
DAQ973A Mainframe DAQ com interfaces USB, LAN e GPIB  
DAQM900A Multiplexador de estado sólido com 20 canais  
DAQM901A Multiplexador de armadura com 20 canais 

+ 2 canais de corrente 
 

DAQM902A Multiplexador de reed switch de 16 canais  
DAQM903A Atuador/comutador de uso geral com 20 canais  
DAQM904A Matriz de 4 x 8  
DAQM905A Mux de RF duplo, 4 canais, 50 Ω  
DAQM907A Módulo multifuncional  
DAQM908A Multiplexador de armadura com 40 canais  
DAQM909A Digitalizador de amostragem simultânea de 4 canais e 24 bits  

Peça Descrição 
DAQA190A Kit de montagem em rack 
DAQA191A Kit de flange dupla 2U 
DAQA194A Kit de link com trava dupla 
34307A Pacote com 10 termopares do tipo J 
34308A Pacote com 5 termistores de 10 kΩ 

Principais recursos do DAQ970A e DAQ973A 

Módulos plug-in do DAQ970A e DAQ973A 

Acessórios do DAQ970A/DAQ973A 

www.keysight.com/find/services 
Com uma ampla oferta de serviços, a Keysight ajuda você a melhorar a produtividade e a 
qualidade do produto – confira nossos serviços de calibragem, reparo, gerenciamento de 
ativos, atualização de tecnologia, consultoria, treinamento e muito mais. Para mais informações, acesse: www.keysight.com/find/daq 

Imagem traseira do mainframe DAQ973A com interfaces USB, LAN e GPIB. 
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