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Rejestratory pisakowe
PR8111 i PR8112
Japońska fi rma HIOKI jest znanym od lat producentem rejestratorów 
przemysłowych. Po przejęciu fi rmy DKK TOA do oferty włączono również tradycyjne 
rejestratory pisakowe. W artykule przedstawiono dwa z nich – jedyne jako dotąd, 
które uzyskały znak CE: jednopisakowy PR8111 i dwupisakowy PR8112. Dystrybucję 
tych rejestratorów w Polsce prowadzi fi rma LABIMED ELECTRONICS.

Praca z rejestratorami pisa-
kowymi PR8111 i PR8112 (fot.) 
to powrót „do korzeni” rejestracji 
danych. Choć urządzenia te wy-
korzystują tradycyjną technikę za-
pisu, to mają na wskroś nowo-
czesną konstrukcję. Rejestratory 
można bez przeszkód transpor-
tować, a sam proces rejestra-
cji odznacza się wysoką nieza-
wodnością. Dzięki kompaktowej 
i lekkiej budowie rejestratory wy-

różniają się wyjątkową łatwością 
przenoszenia, a mając małe pole 
podstawy zajmują niewiele miej-
sca. Dzięki takim cechom oraz 
różnorodnym trybom zasilania 
sprawują się doskonale zarówno 
w terenie, jak i pomieszczeniach 
zamkniętych. Obsługa za pomocą 
niewielkiej liczby pokręteł i przy-
cisków jest tak prosta i intuicyj-
na, że nie wymaga od użytkow-
nika posługiwania się w terenie 
instrukcją obsługi. Przygotowanie 
rejestratora do pracy jest krót-
kie i jest on praktycznie gotowy 
do pracy natychmiast po włącze-
niu, a ustawienia pokręteł na pły-
cie czołowej są dobrze widocz-
ne. Przebiegi są kreślone tuszem 
na zwykłym papierze rejestra-
cyjnym, stąd też użytkownik nie 
musi obawiać się utraty danych 
z czasem, w trakcie długiego prze-
chowywania, jak to ma miejsce 
w przypadku rejestracji na papie-
rze termicznym. Może też łatwo 
sprawdzać zapisane dane i na-
nosić na papierze własne uwa-
gi, jeszcze w terenie.

Zakres pomiaru
Rejestratory pisakowe PR8111 
i PR8112 zapisują przebiegi na-
pięcia stałego do 250 V, odpo-
wiednio w jednym i dwóch kana-
łach, z dużą czułością wynoszącą 
±1 mV. Zakres pomiarowy po-
dzielono na 17 podzakresów wy-
bieranych przełącznikiem obroto-
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wynoszącą ±1 mV.



wym: ±1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 
250; 500 mV i ±1; 2,5; 5; 10; 25; 
50; 100; 250 V. Układ wejścio-
wy rejestratora jest odizolowa-
ny od jednostki rejestrującej tego 
urządzenia. Maksymalne napięcie 
wejściowe stałe nie może prze-
kroczyć 250 V – na podzakre-
sach „V” i 30 V – na podzakresach 
„mV”, zaś maksymalne, znamio-
nowe napięcie stałe i przemien-
ne między gniazdami rejestrato-
ra a masą wynosi 300 V.

Jednostka zapisująca
Pisakami rejestratorów sterują 
sygnały wejściowe, dzięki cze-
mu użytkownik obserwując 
ruch pisaków może łatwo wy-
chwytywać w trakcie rejestracji 
zmiany kreślonych przebiegów 
i wychwytywać występujące 
zdarzenia. Jest to własność, któ-
ra różni nowe rejestratory pisa-
kowe HIOKI od wcześniej pro-
dukowanych.

Pisaki są jednorazowe, czyli 
po wyczerpaniu się tuszu trzeba 
je wymieniać, choć ich cena nie 
jest wysoka. HIOKI oferuje pisaki 
z tuszem czerwonym (P-1201A), 
zielonym (P-1202A) i niebieskim 
(P-1203A) zapewniającym bardzo 

dobrą widoczność przebiegów 
kreślonych na papierze rejestra-
cyjnym. Zapisane w ten sposób 
dokumenty można archiwizować 
przez długi czas, bez dodatko-
wych przygotowań.

Rejestratory zapisują na zwy-
kłym papierze rejestracyjnym 
dostępnym w rolkach (SE-10) lub 
w paczkach, złożonym w har-
monijkę (SE-10Z-2). Długość pa-
pieru jest różna i wynosi odpo-
wiednio 20 i 15 m. Taka sama 

jest natomiast szerokość papieru 
(170 mm) i efektywna szerokość 
rejestracji (150 mm).

Uży tkownik rejestratora 
może wybierać z 16 szybko-
ści przesuwu papieru z zakresu 
od 10 do 600 mm/min i od 10 
do 600 mm/h, przy czym do-
kładność przesuwu wynosi 
±0,25%. Szybkość pisaka wy-
nosi co najmniej 500 mm/s, gdy 
do zasilania użyje się zasilacza 
sieciowego.

Obudowa
Szara, kompaktowa obudowa 
obu rejestratorów ma wymia-
ry 292x177x182 mm i choć jest 
o połowę mniejsza od obudo-

wy odpowiedników wcześniej 
produkowanych przez HIOKI, 
to mieści tyle samo papieru re-
jestracyjnego. Na górnym boku 
obudowy umieszczono rączkę 
do przenoszenia, a z przodu 
przezroczystą pokrywę chro-
niącą przed kurzem i wiatrem, 
który mógłby wydmuchać pa-
pier z wnętrza rejestratora. 
Oprócz pokrywy w komple-
cie z rejestratorem jest osło-
na pokrywająca cały przyrząd 

i chroniąca go i zarejestrowane 
na papierze dane przed ścieka-
jącymi kroplami wody, np. pod-
czas burzy.

Rejestratory pisakowe PR8111 
i PR8112 to urządzenie lekkie 
i stąd łatwe do przenoszenia. 
PR8111 ma masę 4,4 kg (z pisa-
kiem), a PR8112 – 5,3 kg (z pi-
sakami).

Wyprowadzenia 
pomiarowe
Gniazda pomiarowe umiesz-
czono z tyłu obudowy rejestra-
tora. Można do nich dołączać 
przewody zakończone złącza-
mi Johnsona, banankowymi i wi-
dełkowymi.

Zasilanie
Rejestratory PR8111 i PR8112 
można zasilać z zasilacza siecio-
wego 9418-50, sześciu baterii al-
kalicznych typu D wystarczają-
cych odpowiednio na 50 i 25 h 
ciągłej pracy oraz z zewnętrz-
nego źródła napięcia stałego 
od 10 do 27 V, którym może 
być np. akumulator samocho-
dowy.

Na płycie czołowej rejestra-
tora umieszczono trójkolorowy 
wskaźnik LED sygnalizujący bie-
żący stan baterii.

Gdy w dwukanałowym reje-
stratorze PR8112 nie korzysta się 
z drugiego kanału (drugiego pisa-
ka), to można wyłączyć go wy-
łącznikiem znajdującym się z tyłu 
rejestratora. Pozwala to zmniej-
szyć zużycie energii.

Wyposażenie
W wyposażeniu fabrycznym 

rejestratora PR8111 jest pisak 
P-1201A (czerwony), a w PR8112 
– pisaki P1201A i P-1202A (zielo-
ny). Z rejestratorami producent 
dostarcza też zasilacz sieciowy 
9418-15 i osłonę chroniącą przed 
deszczem i kurzem.

Jako wyposażenie opcjonal-
ne można zakupić papier reje-
stracyjny SE-10Z-2 (10 paczek 
w zestawie), papier rejestracyj-
ny SE-10 (10 rolek w zestawie) 
oraz wspominane pisaki, w tym 
też niebieski P-1203A.  ■
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Reklama

Pisaki są jednorazowe, czyli po wyczerpaniu się tuszu trzeba je wymieniać, choć 
ich cena nie jest wysoka. HIOKI oferuje pisaki z tuszem czerwonym (P-1201A), 
zielonym (P-1202A) i niebieskim (P-1203A) zapewniającym bardzo dobrą 
widoczność przebiegów kreślonych na papierze rejestracyjnym.  
Zapisane w ten sposób dokumenty można archiwizować przez długi czas, bez 
dodatkowych przygotowań.
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