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NarzędzIe koNFIguracyjNe 
caNopeN caN2uSB

 N konfiguracja przetwornika ciśnienia Trafag cMp 8270 
przez uSB

 N Łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika
 N zintegrowany rejestrator danych
 N kompletny zestaw dostępny w Trafag ag
 N Wymagania systemowe: Windows 7, Windows 8, 
 N Windows 10, uSB 2.0 lub wyższy



  
Instrukcja obsługi www.trafag.com/H73617

H7
06

96
     

 1
2/

20
16

Ni

konfiguracja urządzeń caNopen jest bardzo trudnym zadaniem dla 
osób niebędących profesjonalistami. dostępne na rynku oprogra-
mowanie przeznaczone jest dla ekspertów, posiadających szeroką 
wiedzę w tym temacie i znajomość programowania podobnych 
urządzeń. dla osób niekorzystających z podobnych urządzeń re-
gularnie ani interfejs użytkownika oprogramowania, ani interfejs 
sprzętowy, taki jak wtyczki i adaptery, nie są komfortowe w użyciu. 
Narzędzie konfiguracyjne cMp caNopen, zaprojektowane i wyprodu-
kowane specjalnie do przetworników ciśnienia Trafag cMp 8270, sta-
nowi doskonałe rozwiązanie dla takich użytkowników: posiada prosty 
interfejs o przejrzystej strukturze i klucz sprzętowy “uSB na caNo-
pen”. umożliwia ono konfigurację wszystkich parametrów caNopen i 
dostęp do katalogu obiektów. Wskazania aktualnych wartości pomia-
rowych ciśnienia i temperatury oraz zintegrowany rejestrator danych 
umożliwiają proste monitorowanie komunikacji magistrali caNopen.

Zastosowania
 N konfiguracja przetwornika ciśnienia caNopen cMp 8270

Zalety
 N konfiguracja przetwornika ciśnienia Trafag cMp 8270  

przez uSB
 N Łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika
 N zintegrowany rejestrator danych
 N kompletny zestaw dostępny w Trafag ag
 N Wymagania systemowe: Windows 7, Windows 8,  

Windows 10, uSB 2.0 lub wyższy

Narzędzie konfiguracyjne CANopen CAN2USB  
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c29161

cMp0.6M

Zakres dostawy:

 N adapter caN2uSB
 N kabel do połączenia adaptera z uSB
 N złączka T M12 F-F-M
 N opornik końcowy 120 Ω
 N pamięć uSB zawierająca oprogramowanie i instrukcje obsługi 

do caN2uSB i cMp 8270  

 zalecany osprzęt (nie znajduje się w zakresie dostawy):

 N cMp0.6M: przetwornik ciśnienia caNopen 8270 cMp  
o zakresie ciśnienia 0 ... 0.6 bara

 N c29161: urządzenie drukująco-aplikujące


