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Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima 
Πληροφορίες– Χαρακτηριστικά—Τιµές—Συνοδευτικά Προϊόντα 



 

 Χαρακτηριστικά συστηµάτων  
Ultima 

 
Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,  καταγραφής, τηλεειδοποίησης και ελέγχου. 
Μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε αναλογικό και ψηφιακό µέγεθος µε απ’ ευθείας σύνδεση αισθητηρίου 
ή µέσω συσκευών και συστηµάτων που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Modbus. Το σύστηµα διαβά-
ζει, καταγράφει και παρακολουθεί τα δεδοµένα, δηµιουργώντας συµβάντα και παραδίδοντας µηνύ-
µατα συναγερµών όπου απαιτείται. 
 
Η κεντρική µονάδα διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους, 2 ψηφιακές εισόδους και 2 εξόδους ρελέ. Το 
πλήθος εισόδων/εξόδων είναι επεκτάσιµο µε χρήση εξωτερικών µονάδων επέκτασης µε µέγιστο 
πλήθος 60 αναλογικών εισόδων, 60 ψηφιακών εισόδων και 60 εξόδων (επιπλέον των εισόδων/
εξόδων της κεντρικής µονάδος και µε οποιοδήποτε πιθανό συνδυασµό).  
 
Στις αναλογικές εισόδους της κεντρικής µονάδος µπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω τύποι αισθη-
τηρίων και µεταδοτών: 

• RTD PT100 (2/3 wire) 

• RTD PT1000 (2/3 wire) 

• Thermocouple J, K, T, N, S 

• 4-20mA 

• 0-1V  
 
Στις ψηφιακές εισόδους της κεντρικής µονάδος µπορούν να συνδεθούν: 

• Τάση DC (ψηφιακή πληροφορία) 

• Γεννήτρια παλµών 

• Γεννήτρια συχνοτήτων 
 
Λειτουργίες της κεντρικής µονάδος ULTIMA-1: 

• Παρακολούθηση και καταγραφή δεδοµένων, εντοπισµός και καταγραφή συναγερµών 

• ∆ιαχείριση συναγερµών βάση παραµέτρων του συστήµατος µε οπτικοακουστικές ενδείξεις, ε-
νεργοποίηση εξόδων, αποστολή email, τηλεφωνική κλήση φωνής (µοντέλα ULTIMA-1B, ULTIMA-
1C), αποστολή SMS (µοντέλο ULTIMA-1C) 

• Σύνδεση µε λογισµικό παρακολούθησης και διαχείρισης για Η/Υ µέσω της θύρας USB, θύρας 
RS232, Intranet / Internet (θύρα Ethernet), GPRS (µοντέλο ULTIMA-1C) 

• Εκτύπωση αρχείου καταγραφών (λίστα/γράφηµα) και συµβάντων σε θερµικό εκτυπωτή 

• ∆ιεπαφή χρήστη (οθόνη γραφικών και πληκτρολόγιο) 

• Τρέχουσες ενδείξεις 

• Ενεργοί συναγερµοί και ιστορικό συµβάντων 

• Αρχείο καταγραφών (λίστα/γράφηµα) 

• Παραµετροποίηση συστήµατος 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ultima 1a 

Σύστηµα καταγραφής αναλογικών - ψηφιακών µεγε-
θών. 
 
• 2 αναλογικές & 2 ψηφιακές είσοδοι 
• Εσωτερική µνήµη 12MB 
• Θύρα USB & RS-232 , Ethernet 
• Τύποι αναλογικών αισθητήρων PT-100, PT-1000 

(2ή 3 αγωγών), θερµοζεύγος J, K,T, N, S, O-1V, 
4-20mA) 

• 2 έξοδοι ρελε 
• Έγχρωµη οθόνη TFT, πληκτρολόγιο 6 πλή-

κτρων. 
• Επαναφορτιζοµένη εσωτερική µπαταρία 
• Τάση τροφοδοσίας 7V- 36V DC 
• Ενσωµατωµένη τηλεφωνική ειδοποίηση µέσω 

σταθερής τηλεφωνίας 
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Σύστηµα καταγραφής αναλογικών - ψηφιακών µεγε-
θών. 
 
• 2 αναλογικές & 2 ψηφιακές είσοδοι 
• Εσωτερική µνήµη 12MB 
• Θύρα USB & RS-232 , Ethernet 
• Τύποι αναλογικών αισθητήρων PT-100, PT-1000 

(2ή 3 αγωγών), θερµοζεύγος J, K,T, N, S, O-1V, 
4-20mA 

• 2 έξοδοι ρελε 
• Έγχρωµη οθόνη TFT, πληκτρολόγιο 6 πλή-

κτρων. 
• Επαναφορτιζοµένη εσωτερική µπαταρία 
• Τάση τροφοδοσίας 7V- 36V DC 

Ultima 1b 

Ultima 1a –Mb 
Σύστηµα καταγραφής αναλογικών - ψηφιακών µεγε-
θών– ModBus Feature. 
 
• 2 αναλογικές & 2 ψηφιακές είσοδοι 
• Εσωτερική µνήµη 12MB 
• Θύρα USB & RS-232 , Ethernet 
• Τύποι αναλογικών αισθητήρων PT-100, PT-1000 

(2ή 3 αγωγών), θερµοζεύγος J, K,T, N, S, O-1V, 
4-20mA 

• 2 έξοδοι ρελε 
• Σύνδεση modBus µέσω θύρας RS485 
• Έγχρωµη οθόνη TFT, πληκτρολόγιο 6 πλή-

κτρων. 
• Επαναφορτιζοµένη εσωτερική µπαταρία 
• Τάση τροφοδοσίας 7V- 36V DC 
 



 

 

 

Ultima 1b-Mb 

Επέκταση εισόδων καταγραφικών συστηµάτων Ultima  
 
6 Είσοδοι αισθητηρίων:  
 
• PT-100 
• PT-1000 (2ή 3 αγωγών) 
• J, K,T, N, S, 
• O-1V 
• 4-20mA 
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Σύστηµα καταγραφής αναλογικών - ψηφιακών µεγε-
θών– ModBus Feature. 
 
• 2 αναλογικές & 2 ψηφιακές είσοδοι 
• Εσωτερική µνήµη 12MB 
• Θύρα USB & RS-232 , Ethernet 
• Τύποι αναλογικών αισθητήρων PT-100, PT-1000 

(2ή 3 αγωγών), θερµοζεύγος J, K,T, N, S, O-1V, 
4-20mA 

• 2 έξοδοι ρελε 
• Σύνδεση modBus µέσω θύρας RS485 
• Έγχρωµη οθόνη TFT, πληκτρολόγιο 6 πλή-

κτρων. 
• Επαναφορτιζοµένη εσωτερική µπαταρία 

Επέκτασεις Ultima  

Σύντοµα διαθέσιµο. 

 
 

 



 

 

 

Αισθητήρια PT-100 

Αισθητήριο θερµοκρασίας PT-1000 
 
 
• Έυρος -30°C + 60°C 
• Class A 
• Ακρίβεια +- 0.15°C 
• Μήκος καλωδίου 3m 
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Αισθητήριο θερµοκρασίας PT-100 
 
 
• Έυρος -30°C + 60°C 
• Class A 
• Ακρίβεια +- 0.15°C 
• Μήκος καλωδίου 3m 

Αισθητήρια PT1000 

Αισθητήρια Κ 
Αισθητήριο θερµοκρασίας Τύπου Κ 
 
 
 
• Μεταβλητό µήκος αισθητηρίου 
• Κατάλληλο για υψηλές θερµοκρασίες (+1200°C) 
• Κατάλληλο για κλιβάνους καύσης 



 

 

 

Αισθητήρια Midas 

Αισθητήριο θερµοκρασίας PT-100 
 
 
• Μεταβλητό µήκος αισθητηρίου & σπειρώµατος 
• Ανοξείδωτο 
• Έξοδος 4-20mA 
• Κατάλληλο για παστερίωση γάλακτος 
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Αισθητήριο Πίεσης Midas 
 
 
 
• Εύρος 0-25 bar (relative) 
• Κατάλληλο για υγρά & αέρια 
• Έξοδος 4-20mA 

Αισθητήρια Παστερίωσης 
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Σειρά καταγραφικών συστήµατων Microbot 
Πληροφορίες– Χαρακτηριστικά—Τιµές—Συνοδευτικά Προϊόντα 



H  σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot αποτελείται από δυο µοντέλα. Τα συστήµατα Microbot 
καταγράφουν στην εσωτερική του µνήµη µεγέθη όπως θερµοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση αερίων 
κτλ µε την χρήση του κατάλληλου αισθητήρα. Έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνουν µέσω σταθε-
ρού τηλεφώνου σε περίπτωση απόκλισης των µετρούµενων µεγεθών. Όλες οι λειτουργίες καταγρα-
φής και ειδοποίησης των συστηµάτων υλοποιούνται από την κεντρική µονάδα MICROBOT αυτόνοµα 
και ανεξάρτητα από την κατάσταση του Η/Υ στον οποίον συνδέεται. Συνοδεύονται από λογισµικό για 
την σύνδεσή τους σε Η/Υ. Μέσω του λογισµικού ο χρήστης µπορεί να παρακολουθεί την τρέχουσα 
κατάσταση του συστήµατος, το αρχείο καταγραφών και συµβάντων µε µορφή λίστας ή γραφήµα-
τος . Μπορεί να εξάγει τα δεδοµένα σε αρχείο excel καθώς και να τα εκτυπώνει.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 

• 4 /10 αναλογικές είσοδοι (16-bit) αισθητηρίων τύπου «MB1-TSx» και επαφής καθώς και 
4/10 αναλογικές είσοδοι (16-bit) αισθητηρίων τύπου «MB1-TSx», 4-20mA / 12V / 2-wire 
καιεπαφής, µε ψηφιακά φίλτρα απόρριψης θορύβων (απόρριψη 50Hz +-1Hz = -100dB).  

• Περιοχή µετρούµενων αναλογικών µεγεθών: +-819.2  
 

• Μέγιστο σφάλµα µέτρησης: 0.2%  
 

• Ευκρίνεια µετρούµενης θερµοκρασίας: 16 bit  
 

• Τάση λειτουργίας: 12V DC σταθεροποιηµένη. Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος 0,6 A (7.2 
Watt), συνήθης 0,3 A (3.6 Watt)  
 

• Θερµοκρασία λειτουργίας συστήµατος (περιβάλλοντος): -5°C έως +50°C  
 

• Θερµοκρασία αποθήκευσης και µεταφοράς συστήµατος (περιβάλλοντος): -20°C έως +60°C  
 

• ∆ιαστάσεις: 300mm (µήκος) x 124mm (πλάτος) x 40mm (βάθος)  
 

• Υλικά κατασκευής: Ανοδιωµένο αλουµίνιο µε πλαστικά πλευρικά καπάκια. Τα πλευρικά καπά-
κια διαθέτουν υποδοχές στήριξης.  
 

• Φωτιζόµενη οθόνη υγρών κρυστάλλων 2x16 µε Ελληνικούς χαρακτήρες.  
 

• Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο 4 πλήκτρων µε αντοχή 10.000.000 πατήµατα. Τα πλήκτρα καλύ-
πτονται από µεµβράνη ενώ ταυτόχρονα είναι στεγανά κατά IP-67, γεγονός που τα καθιστά 
ανεπηρέαστα από σκόνη και ελεύθερα από συντήρηση.  
 

• 3 ενδεικτικές λυχνίες µέσω των οποίων το σύστηµα ενηµερώνει για την κατάσταση των ανα-
λογικών µεγεθών, του δικτύου ρεύµατος, καθώς και τη λειτουργία τηλεφωνικής ειδοποίη-
σης . 
 

• Εσωτερικό ρολόι πραγµατικού χρόνου µε αυτόµατη προσαρµογή στις θερινές / χειµερινές 
αλλαγές της ώρας Εσωτερική µνήµη καταγραφών 8 Μbit.  
 

• 1 /3 ψηφιακή είσοδος (3V -> 24V) για παρακολούθηση τάσης δικτύου ρεύµατος.  
 

• 1 ψηφιακή έξοδος (open collector).  
 

• Ενσωµατωµένο κύκλωµα για σύνδεση σε γραµµή τηλεφώνου. Αντικεραυνική προστασία κα-
θώς και προστασία από διασταύρωση της τηλεφωνικής γραµµής µε γραµµή δικτύου ρεύµα-
τος.  
 

• Σειριακή θύρα επικοινωνίας τύπου RS-232 (DB-9 male), για σύνδεση απ΄ ευθείας σε θερµικό 
ή κρουστικό εκτυπωτή ταινίας καθώς και για σύνδεση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
 

• Εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία τύπου SLA 6V 1.4AH.  
 

• Αναβαθµιζόµενο firmware. 



 

 

 

MICROBOT –1  

Σύστηµα καταγραφής αναλογικών µεγεθών  
µε ενσωµατωµένη τηλεειδοποίηση. 
 
• 8 είσοδοι (10είσοδοι 4-20mA) 
• Εσωτερική µνήµη 2ΜΒ 
• Θύρα RS-232 
• 1 επιπλέον είσοδο για παρακολούθηση δικτύου 

ρεύµατος 
• Επαναφορτιζοµένη εσωτερική µπαταρία 
• Τάση τροφοδοσίας 12V DC 
• Ενσωµατωµένη τηλεφωνική ειδοποίηση µέσω 

σταθερής τηλεφωνίας 

Ηλεκτρονικές Εφαρµογές 
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Σύστηµα καταγραφής αναλογικών µεγεθών  
µε ενσωµατωµένη τηλεειδοποίηση. 
 
• 20 είσοδοι (10είσοδοι 4-20mA) 
• Εσωτερική µνήµη 2ΜΒ 
• Θύρα RS-232 
• Παρακολούθηση 3 επιπλέον τάσεων 230V. 
• Επαναφορτιζοµένη εσωτερική µπαταρία 
• Τάση τροφοδοσίας 12V DC 
• Ενσωµατωµένη τηλεφωνική ειδοποίηση µέσω 
• σταθερής τηλεφωνίας 

MICROBOT –2 

Αισθητήρια MB1-TSS 
Αισθητήριο θερµοκρασίας MB1-TSS για MICROBOT 
 
 
• Τύπου transmitter 
• Έυρος -30°C + 60°C 
• Ακρίβεια +- 0,4°C 
• Μήκος καλωδίου 3m 



 

 

 

Αισθητήρια MB1-TSL 

Αισθητήριο θερµοκρασίας MB1-TSE για MICROBOT 
 

 
 
• Τύπου transmitter 
• Έυρος -55°C + 60°C 
• Ακρίβεια +- 0.5°C 
• Μήκος καλωδίου 3m 
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Αισθητήριο θερµοκρασίας MB1-TSL για MICROBOT 
 
 
• Τύπου transmitter 
• Έυρος -30°C + 60°C 
• Ακρίβεια +- 2°C 
• Μήκος καλωδίου 3m 

Αισθητήρια MB1-TSE 

Αισθητήρια MB1-TSH 
Αισθητήριο θερµοκρασίας MB1-TSH για MICROBOT 
 
 
 
• Τύπου transmitter 
• Έυρος -30°C + 105°C 
• Ακρίβεια +- 0.4°C 
• Μήκος καλωδίου 3m 



 

 

 

Μεταδότης Τ03 

Μεταδότης 4-20mA 
 
 
• Μεταδότης 4-20mA για σύνδεση θερµοζευγών 

J,K,T 
• Εύρος -200°C έως 1200°C 
• Ακρίβεια +-0,5°C 

Ηλεκτρονικές Εφαρµογές 
Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη 

Τηλ: +30 2315 318802 
www.polymechanics.gr, info@polymechnanics.gr 

Μεταδότης 4-20mA 
 
• Μεταδότης 4-20mA για σύνδεση αισθητηρίων 

pt100 
• Εύρος -200°C έως 400°C 
• Ακρίβεια +-2°C 

Μεταδότης JK 

Μετατροπέας TCP-IP 
Μετατροπέας RS-232 σε Ethernet 
 
 
• Συσκευή σύνδεσης καταγραφικών σε δίκτυο 

Ethernet 
• Υλοποίηση κεντρικής συλλογής δεδοµένων 
• Αποµακρυσµένη διαχείριση Microbot µέσω 

Internet 



 

 

 

Μιcrobot server plus 
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Λογισµικό κεντρικής συλλογής δεδοµένων 
 
 
• Server κεντρικής συλλογής δεδοµένων και 
• διαχειρισης απεριόριστου πλήθους καταγραφι-

κών 
• µονάδων 
• Αυτόµατος συγχρονισµός της βάσης δεδοµένων 

µε 
• τις καταγραφικές µονάδες 
• Βάση δεδοµένων τύπου Access ή Oracle 
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Φορητά καταγραφικά  
 



 

 

 

EL-USB-1 

Φορητό καταγραφικό θερµοκρασίας-υγρασίας. 
 
• Εσωτερική µνήµη 16382 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω θύρα USB 
• Έυρος µετρήσεων -25°C έως +80°C, 10%-90%

RH 
• Ακρίβεια +-1°C 
• Ρυθµός καταγραφής 10sec, 1min, 5min, 30min, 

1hr,6hr, 12h 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου ½ ΑΑ 3.6V, 

χρόνος ζωής 1 έτος µε ρυθµό καταγραφής ανά 1 
λεπτό. 

• Συνοδεύεται από λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 
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Φορητό καταγραφικό θερµοκρασίας 
 
• Εσωτερική µνήµη 16382 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω θύρα USB 
• Έυρος µετρήσεων -25°C έως +80°C 
• Ακρίβεια +-1°C 
• Ρυθµός καταγραφής 10sec, 1min, 5min, 30min, 

1hr,6hr, 12h 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου ½ ΑΑ 3.6V, 

χρόνος ζωής 1 έτος µε ρυθµό καταγραφής ανά 1 
λεπτό. 

• Συνοδεύεται από λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 

EL-USB-2 

EL-USB-1 LCD 
Φορητό καταγραφικό θερµοκρασίας µε ενσωµατωµένη 
οθόνη LCD 
 
• Εσωτερική µνήµη 16378 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω θύρα USB 
• Έυρος µετρήσεων –35°C έως +80°C 
• Ακρίβεια +-1°C 
• Ρυθµός καταγραφής 10sec, 1min, 5min, 30min, 

1hr,6hr, 12h 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου ½ ΑΑ 3.6V, 

χρόνος ζωής 1 έτος µε ρυθµό καταγραφής ανά 1 
λεπτό. 

• Συνοδεύεται από λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 



 

 

 

EL-USB-2-LCD  

Φορητό καταγραφικό υψηλών - χαµηλών  
Θερµοκρασιών 
 
 
• Εσωτερική µνήµη 32000 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω θύρα USB 
• Τύποι αισθητηρίων J,K,T 
• Έυρος µετρήσεων -200°C έως 1300°C 
• Ρυθµός καταγραφής 10sec, 1min, 5min, 30min, 

1hr,6hr, 12h 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου ½ ΑΑ 3.6V, 

χρόνος ζωής 1 έτος µε ρυθµό καταγραφής ανά 1 
λεπτό. 

• Συνοδεύεται από λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 

Ηλεκτρονικές Εφαρµογές 
Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη 

Τηλ: +30 2315 318802 
www.polymechanics.gr, info@polymechnanics.gr 

Φορητό καταγραφικό θερµοκρασίας-υγρασίας µε  
ενσωµατωµένη οθόνη LCD. 
 
• Εσωτερική µνήµη 16379 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω θύρα USB 
• Έυρος µετρήσεων –35°C έως +80°C, 0%-100%

RH 
• Ακρίβεια +-1°C 
• Ρυθµός καταγραφής 10sec, 1min, 5min, 30min, 

1hr,6hr, 12h 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία λιθίου ½ ΑΑ 3.6V, 

χρόνος ζωής 1 έτος µε ρυθµό καταγραφής ανά 1 
λεπτό. 

• Συνοδεύεται από λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 

EL-USB-TC 

EBI300 
Φορητό καταγραφικό θερµοκρασιών 
 
 
• Εσωτερική µνήµη 40000 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω θύρα USB 
• Άµεση εκτύπωση αρχείου σε pdf 
• Ακρίβεια +-0,5°C 
• Έυρος µετρήσεων -30°C έως +60°C 
• Ρυθµός καταγραφής 1min εως 24h 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία 24µήνες 
• Συνοδεύεται απο λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 



 

 

 

EBI 20 T1 

Φορητό καταγραφικό θερµοκρασιών 
 
 
• Εσωτερική µνήµη 2048 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω ειδικής βάσης 
• Ακρίβεια +- 1°C 
• Εύρος µετρήσεων -40°C έως + 70°C 
• Ρυθµός καταγραφής 1 έως 255 λεπτά 
• Ενσωµατωµένη µπαταρία δεν χρειάζεται αλλαγή. 
• Χρόνος ζωής καταγραφικού 8-9 χρόνια µε ρυθ-

µό καταγραφής 10λεπτων 
• Συνοδεύεται από λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 

Ηλεκτρονικές Εφαρµογές 
Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη 

Τηλ: +30 2315 318802 
www.polymechanics.gr, info@polymechnanics.gr 

Φορητό καταγραφικό θερµοκρασιών 
 
 
• Εσωτερική µνήµη 40000 καταγραφών 
• Σύνδεση σε Η/Υ µέσω ειδικής βάσης 
• Με εργοστασιακό πιστοποιητικό διακρίβωσης 
• Ακρίβεια +-0,5°C 
• Έυρος µετρήσεων -30°C έως +60°C 
• Ρυθµός καταγραφής 1min εως 24h 
• Χρόνος ζωής µπαταρίας 24µήνες 
• Συνοδεύεται απο λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ 

I button set 
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