
Registrador Virtual VR-2000 - 3.3

• Software REGISTRADOR e DATA-LOGGER.

• Impressão de gráficos tipo Carta Circular com a mesma 

aparência dos registradores físicos tradicionais. 

Também oferece gráficos de tendência on-line e

histórico.

• Recebe os sinais para registro de um instrumento  

da linha 2000, principalmente do DMY-2015, 

DMY-2015-DLY, TY-2095 e TY-2095-DLY.

• Oferece extenso e avançado conjunto de funções de 

DATA-LOGGER e REGISTRADOR DE EVENTOS.

• Compatível com Windows XP®, ou superior, 32/64 bits.
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•



presys

• Simples de instalar, fácil de usar.

• Como Data-Logger, operando em conjunto com o DMY-2015-DLY ou TY-2095-DLY, 
permite a configuração e realização de aquisições em campo com posterior 
recuperação dos dados para exportação em planilha e visualização em 
gráficos.

• Incorpora o módulo configurador dos instrumentos da Linha 2000, COMFYS-2.2.

Especificações
• Monitoramento de processos por meio de gráficos de tendência e circular.
• Permite visualização em forma de Bargraphs.
• Visualiza dados salvos em disco ou em banco de dados.
• Permite a programação, coleta e visualização de aquisições

em conjunto com o DMY-2015-DLY/TY-2095-DLY.
• Permite configuração on-line de instrumentos da Linha 2000,

backup e recuperação da configuração.
• Trabalha com protocolo MODBUS (RS-232/TCP).
• Exportação de dados para planilha.
• Gera e salva eventos de alarme.
• Possui sistema de controle de acesso de usuários.

Exemplo de uso, com o TY-2095 medindo 12 pontos de 
temperatura através de termopares. Pode substituir 12 registradores 
de uma pena cada ou 6 de duas penas, ou qualquer combinação desejada.

COMFYS-2.2.

• Permite a configuração remota dos instrumentos da Linha 2000 Presys via MODBUS 

RTU/TCP (requer conversor).

• Permite ainda a leitura e o armazenamento da configuração de um instrumento, 

assim como a posterior recarga da mesma.

• Disponível para download gratuitamente para utilização em conjunto com 

instrumentos Presys, no site www.presys.com.br.

• Compatível com Windows XP® ou superior 32/64 bits.


