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EBS 20M 20-kanaals meetwaarde registratie 
EBS 60M 60-kanaals meetwaarde registratie 
Met deze software kunt u een prijsgunstig en gebruiks-
vriendelijk meerkanaals meetwaarde registratiesysteem 
bouwen.  Het programma is bij uitstek geschikt voor 
registratie, controle, weergave en documentatie. 
Toepassingsgebieden: 
• registratie ter plaatse 
• proces-, installatie-, klimaattechniek, 

gebouwenautomatisering. 
• real-time controle van meetwaarden voor bijvoorbeeld 

dataverwerking en evaluatie van kostenbaten analysen, 
verbruiksoverzichten en andere statistieken

 
 
 
 
Kenmerken: 
• gelijktijdige ondersteuning aan meerdere interfaces. 
• gelijktijdig gebruik van verschillende interfaceomvormers. 
• eenvoudige en snelle installatie, bediening 
• vrij schaalbare diagrammen, alarmgrenzen 
• weergave van meetwaarden tijdens registratie 
• vertrouwde dataopslag met SQL-database 
• data export in gebruikelijk formaat 
Modulen: 
• Vergrote weergave 
• Diagram weergave 
• Tabel weergave 
• Visuele weergave van alarmgrenzen 
• Weergave alle opgeslagen data in één diagram 
Meetcyclus: 
afhankelijk van het aantal kanalen: 500ms to 10s 
Systeemvereisten: 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
De huidige versie ondersteunt bovendien de volgende BUS-
systemen: EASYBus, GMH- draagbare toestellen, GDUSB 
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GMH 3000.DLL 
Windows functiedatabank voor het COM-poort verkeer tussen 
GMH3xxx en PC, om uw eigen programma's te schrijven  
 
 

 
 

 
ProfiLab-Expert 4.0 
Met de software ProfiLab-Expert kunt u verbazend 
eenvoudig uw eigen digitale of analoge technische 
meetproblemen oplossen. 

 
 
 
Het maakt geen verschil wanneer het gaat over analoge 
metingen, digitale sturingen of een combinatie van alles – 
alles wat elektrisch te regelen is, kunt u hiermee realiseren. 
En het goede nieuws, u hoeft er geen regel voor te 
programmeren.

 
 
ProfiLab-Expert 
ondersteunt de 
toestellen type 
GMH3xxx met seriële 
interface, GCO100, 
GFTB100/GRS, 
evenals alle 
EASYBus toestellen. 
Elk toestel verschijnt 
als een gewoon 
onderdeel in uw 
schakeling. Men dient 

alleen de gewenste in- en uitgangen te maken. 
Compiler inbegrepen ! 
Met de geïntegreerde compiler is het mogelijk uitvoerbare 
bestanden om te zetten in bestanden voor eenmalige 
toepassing. Deze, door ProfiLab-Software verstrekte 
toepassing, kunt u op elke PC met Windows opstarten, 
zonder dat daar de originele software dient te zijn 
geïnstalleerd. De eenmalige toepassing kan na het 
compileren niet meer worden bewerkt. De software mag vrij 
worden gebruikt, respectievelijk worden verspreid. De 
software is geschikt voor: Windows 98, ME, NT, 2000 en 
XP. 

 
 


