
 

 

 

 

 

 
 

 

Het Akivision systeem van Kimo is hét antwoord op de steeds groter wordende vraag 

naar een separaat data-acquisitie en monitoring systeem in bijvoorbeeld een cleanroom, 

operatiekamer of apotheek. Met dit zeer universele systeem kunt u uw instrumenten 

configureren, uw data registreren en uw meetwaarden in real time zichtbaar maken en 

monitoren. Het softwarepakket bestaat uit twee delen, de één geschikt voor data 

acquisitie en bewaking en de ander geschikt voor data processing. De software is ook 

beschikbaar in een FDA 21 CFR part 11 versie. 
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Netwerk communicatie  
 

De Akivision software communiceert via Modbus over RS485, of over Ethernet direct met 

de Kimo klasse 310 transmitters. Daarnaast kunnen er met behulp van de Akivision 

modules ook transmitters met 0-10 V en 4-20 mA signalen worden gekoppeld. Verder zijn 

er modules voor PT100, PT1000, thermokoppel, pulstellers voor bijvoorbeeld 

deurcontacten, maar ook voor uitgaande alarmcontacten. 

 

Software 
Het Akivision pakket bestaat uit twee delen, namelijk een beheergedeelte voor configuratie 

en acquisitie en een data-processinggedeelte voor visualisatie en rapportage van de 

historie. 

 

Configuratie en acquisitie (alleen op server PC) 

 Configuratie van weergave en data-acquisitie 

 Configuratie van transmitters, modules en alarmen 

 Weergeven meetwaardes in real-time 

 Data-acquisitie starten en stoppen 

 Gebruikersbeheer 

 

Visualisatie en rapportage (ook los verkrijgbaar voor 2e PC) 

 Rapportage en analyse van alle meetwaardes 

 Exporteren van data en rapportages 

 Alarms logs 

 Op afstand historie bekijken  
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Te koppelen met onder andere: 
 

Kimo transmitters C310  Kimo CPE310 Kimo draadloze RF dataloggers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akivision modules 
 

ML120  PC link module met USB/RS 485 aansluiting 

ML100  PC link module met RS 232/RS 485 aansluiting 

MD100  Analoge ingang module 8x 4-20 mA / 0-10V 

MD120  Analoge ingang module 6x PT100 / PT1000 

MD140  Analoge ingang module 6x NTC 

MD160  Analoge ingang module 8x thermokoppel K,J,T 

MD190 Pulsteller ingang module 7x contact/puls 

MR100  Alarm uitgang module 8x relais contact  
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