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ПЕРЕТВОРЮВАЧІ / НОРМАЛІЗАТОРИ

АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ З

ГАЛЬВАНІЧНою розв'язкою
Тензо, 4..20мА, 0..10В, 0..300В, 0..5мА, −10..+10В, 0..60мВ, 0..20мА,

−250..+250мВ
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Умови експлуатації:
Робоча температура навколишнього повітря для модуля від –20 до +85 °С. 

Відносна вологість 98% (при +35 ° С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С. 

Серія МАХ
Багатоспрямована лінійка модулів, що складається з перетворювачів сигналів
(нормалізатори/гальванічні розв'язки), із вбудованим захистом від імпульсних перенапруг
і захистом від струмових перевантажень.

Сильна сторона лінійки: тонкий корпус, вивірені роками технології, широкий вибір
діапозонів та варіантів , можливість розробки моделі з індивідуальними
характеристиками. 

Актуально: в комплексах та пристроях АСК ТП (САК, SCADA, шафи керування, системи на базі PLC).

 

 

 

 

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо знайшли рішення, але маєте сумнів, візьміть на безкоштовний тест. 

Якщо не знайшли свою модель, зв'яжіться з нами, ми допоможемо підібрати ваш варіант.

Телефонуйте : +38 (068) 781 8818

Або пишить на електронну скриньку : kiev@akon.com.ua



мах серія

WAD-2A-MAX-6

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

вхід 4...20  ам

вихід 

4...20  ам

струмовий� Розгалужувач сигналу 4-20  А,

з  гальванічною розв'язкою WAD-2A-MAX-6

м

Ультратонкий 

корпус

вихід 

4...20  ам



основні характеристики моделі

• Схема підключення датчика – дводротова.

• Кількість виходів – 2.

• Номінальний вихідний діапазон – 4-20 мА.

• Вхідні та вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля.

мах серія

WAD-2A-MAX-6

� Розгалужувач сигналу 4-20  А, з повною

гальванічною розв'язкою

m

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.



мах серія

WAD-A-мах-112

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

вхід 

тензордатчик 

м

4-дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛУ ТЕНЗОДАТЧИКА з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-112

Ультратонкий 

корпус

вихід 4...20  А 



Схема підключення датчика: 4-дротова.

Напруга живлення датчика: (5±0,25) В.

Допустимий струм живлення тензомосту: 50 мА.

Вхідний опір: не менше 1 МОм.

Номінальний вхідний діапазон: 0...0,2% розбалансу тензомосту (при живленні датчика 5 В сигнал

дорівнює 0...10 мВ).

Номінальний вихідний діапазон: 4...20 мА.

Вхідні та вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля.

основні характеристики моделі

� Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(Розбаланс тензомосту 0...0,2% у струм

4..20мА)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

мах серія

WAD-A-мах-112



мах серія

WAD-A-MAX-32

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

вхід 

0...10 В

2-х дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-32

вихід 

0...10 В

Ультратонкий 

корпус



Схема підключення датчика – дводротова.

Номінальний вхідний діапазон – 0..10 В.

Вхідний опір – 49 кОм.

Номінальний вихідний діапазон – 0..10 В.

Вхідний та вихідний ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля

основні характеристики моделі

� Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(Напруга 0...10В у напругу 0...10В)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

мах серія

WAD-A-MAX-32



мах серія 

WAD-A-MAX-79

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2-х дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-79

вхід 4...20  ам

вихід 

4...20  ам

Ультратонкий 

корпус



Схема підключення датчика – дводротова.

Номінальний вхідний діапазон – 4...20мА.

Вхідний опір – не більше 62 Ом

Номінальний вихідний діапазон – 4...20мА.

Вхідні та вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля

основні характеристики моделі

� Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(Струм 4...20  А в струм 4...20  А)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

м м

мах серія 

WAD-A-MAX-79



мах серія

WAD-а-мах-650

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

4 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ  сигналів температури з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-650

вхід Pt100 

вихід 

4...20  ам

Ультратонкий 

корпус



Схема підключення датчика – 4-дротова.

Тип датчика: Pt100 (α = 0.00385 °C-1)

Номінальний діапазон: −200…+850 °C

Вхідний опір: не менше 1 МОм.

Номінальний вихідний діапазон – 4...20мА.

Вхідний опір – не менше 10 МОм

Вхідний та вихідний ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля

основні характеристики моделі

� Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(температура −200...+850°С [Pt100]  у струм

4...20  А)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

м

мах серія

WAD-а-мах-650



мах серія 

WAD-a-мах-556

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2...3 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ  сигналів температури з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-556

вхід Pt100 

вихід 

4...20  ам

Ультратонкий 

корпус



Схема підключення датчика – двопровідна, трипровідна (рекомендується).

Тип датчика – Pt100 (α = 0.00385 °C-1).

Струм живлення датчика - (1±0,06) мА.

Номінальний вхідний діапазон – 0...+200°С.

Номінальний вихідний діапазон – 4...20 мА.

Вхідний та вихідний ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля

основні характеристики моделі

� Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(температура −0...+200°С [Pt100]  у струм

4...20  А)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

м

мах серія 

WAD-a-мах-556



мах серія 

WAD-a-мах-57

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-57

вхід - 10... + 10 В

вихід - 10... + 10 В

Ультратонкий 

корпус



Схема підключення датчика – дводротова.

Номінальний вхідний діапазон: −10..+10 В.

Вхідний опір: 110 кОм.

Номінальний вихідний діапазон: −10..+10 В.

Ланцюги входу, виходу та живлення модуля гальванічно ізольовані між собою.

основні характеристики моделі

� Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(Напруга −10...+10В напруга −10...+10В)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

мах серія 

WAD-a-мах-57



Мах серія 

WAD-а-мах-469

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-469

вхід 300 В

Ультратонкий 

корпус

вихід 

4...20  а /м

0...5  ам



Схема підключення датчика – дводротова.

Номінальний вхідний діапазон: 0.300 В.

Вхідний опір: не менше 1,8 МОм.

Номінальний вихідний діапазон: 0..5 мА або 4..20 мА (перемикач).

Вхідні та вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля.

основні характеристики моделі

� Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(Напруга 300 у струм 4...20  а / 0...5  а)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

м м

Мах серія 

WAD-а-мах-469



Мах серія 

WAD-а-мах-445

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-445

вхід ~ 60  В

Ультратонкий 

корпус

м



Схема підключення: дводротова.

Номінальний вхідний діапазон: ~0...60мВ (СКЗ).

Вхідний опір: 1 МОм.

Номінальний вихідний діапазон: 0...5мА.

Вхідна, вихідна та ланцюги живлення модуля гальванічно ізольовані між собою.

основні характеристики моделі

�Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(СКЗ напруги ~0...60  В струм 0...5  А)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

м м

Мах серія 

WAD-а-мах-445



Мах серія 

WAD-а-мах-457

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-457

вхід - 600...+ 600 В

Ультратонкий 

корпус

вИхід - 600...+ 600 В

Смуга пропускання          

0...10 кГц ( − 3 дБ).



Схема з'єднання: дводротова.

Номінальний вхідний діапазон: − 600... + 600В.

Вхідний опір: 2,75 МОм.

Номінальний вихідний діапазон: −10…+10В.

Смуга пропускання каналу: 0...10 кГц (-3 дБ).

Вхідні та вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля.

основні характеристики моделі

Модуль призначений для гальванічної

розв'язки та пропорційного перетворення

сигналу напруги постійного струму в

нормований вихідний сигнал напруги.

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

Мах серія 

WAD-а-мах-457



Мах серія 

WAD-а-мах-458

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-458

вхід - 20...+ 20 В

Ультратонкий 

корпус

вИхід - 10...+ 10 В

Смуга пропускання          

0...10 кГц ( − 3 дБ).



Схема підключення: двопдротова.

Номінальний вхідний діапазон: −20...+20В.

Вхідний опір: 89 кОм.

Номінальний вихідний діапазон: −10…+10В.

Смуга пропускання каналу: 0...10 кГц (-3 дБ).

Вхідні та вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля.

основні характеристики моделі

Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки (Напруга −20...+20В напруга

−10...+10В)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

Мах серія 

WAD-а-мах-458



Мах серія 

WAD-а-мах-459

IP20

10-30V

повна

 розв'язка

Термін служби

 - 10 років

din-рейка

2 дротова

схема

ПЕРЕТВОРЮВАЧ аналогових сигналів з

гальванічною розв'язкою WAD-A-MAX-459

вхід - 250...+ 250  В

Ультратонкий 

корпус

вИхід - 10...+ 10 В

Смуга пропускання          

0...10 кГц ( − 3 дБ).

м



• Схема підключення: дводротова.

• Номінальний вхідний діапазон: −250...+250мВ.

• Вхідний опір: 1 кОм.

• Номінальний вихідний діапазон: −10…+10В.

• Смуга пропускання каналу: 0..10 кГц (-3 дБ).

• Вхідний та вихідний ланцюги гальванічно ізольовані між собою та ланцюгами живлення модуля

основні характеристики моделі

Одноканальний модуль гальванічної

розв'язки

(Напруга −250..+250  В у напругу −10...+10 В)

умови експлуатації

Робоча температура навколишнього повітря для модуля від -20 до +75°С.

Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадання конденсату).

Температура зберігання від –25 до +90 °С.

м

Мах серія 

WAD-а-мах-459



ЗаМОВЛЕННЯ продукцІЇ:

 (068) 781-88-18

ТехнІЧНІ ПИТАННЯ:

 (067)291-26-07

Email:

 kiev@akon.com.ua

www.akon.com.ua

ТОВ "АКОН-груп"
М И  М О Ж Е М О  В С Е !


