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CANopeN CoNFIgurATIoN 
Tool CAN2uSB

 N Configuração do transmissor de pressão Trafag  
CMp 8270 via uSB

 N Interface de usuário visual simples de usar
 N registrador de dados integrado
 N Kit completo disponível em Trafag Ag
 N requisitos do sistema: Windows 7, Windows 8,  
Windows 10, uSB 2.0 ou maior



  
Manual de instruções www.trafag.com/H73617
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A empresa Suíça Trafag Ag é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitorização de elevada qualidade 
para medição da pressão e da temperatura. A configuração de equi-
pamentos CANopen é uma tarefa difícil para não profissionais. o sof-
tware comum é desenvolvido para peritos com muitos conhecimen-
tos de base e rotinas na programação de tais equipamentos. Nem 
a interface do utilizador do software, nem o hardware da interface 
como conectores e adaptadores são uma solução conveniente para 
utilizadores esporádicos. A CMp CANopen Configuration Tool, desen-
volvida e produzida para o transmissor de pressão Trafag CMp 8270 
CANopen, é uma solução perfeita para isto: uma interface do utiliza-
dor simples e bem estruturada e um dongle uSB para CANopen. Isto 
permite a configuração de todos os parâmetros CANopen e o acesso a 
todo o diretório de objetos. A indicação dos valores de medição atuais 
da temperatura e pressão, bem como um registrador de dados, pro-
porcionam a monitorização simples da comunicação Bus CANopen.

Aplicações
 N Configuração do transmissor de pressão CANopen CMp 8270

Vantagens
 N Configuração do transmissor de pressão Trafag CMp 8270 

via uSB
 N Interface de usuário visual simples de usar
 N registrador de dados integrado
 N Kit completo disponível em Trafag Ag
 N requisitos do sistema: Windows 7, Windows 8,  

Windows 10, uSB 2.0 ou maior

CANopen Configuration Tool CAN2USB  
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C29161

CMp0.6M

Volume de fornecimento:

 N Adaptador CAN2uSB
 N Cabo do adaptador para uSB
 N Conexão em T M12 F-F-M
 N resistência extrema 120 Ω
 N Dispositivo de memória uSB com software e manual de 

instruções para CAN2uSB e CMp 8270  
Acessórios recomendados (não incluídos): 

 N CMp0.6M: CANopen Transmissor de pressão 8270 CMp 
com gama de pressão 0 ... 0.6 bar

 N C29161: Aplicador de pressão


