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Інжинірингові компанії

Науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути 

Системні інтегратори з багатьох галузей

Виробники щитового обладнання

Проектні організації енергетичного комплексу

Інтегратори з автоматизації промислового обладнання

Ми з України!

Наявність власного КБ.

Наявність відділу програмістів

Своє виробництво у Києві

Бажання допомогти у цей тяжкий час.

Понад 17 років, наша компанія займається розробкою та виробництвом серійних та індивідуальних

електронних приладів з високими технічними та експлуатаційними характеристиками для України та

Європи. 

Якість та надійність продукції нашої компанії перевірені при використанні в реальних умовах роботи в

системах управління, автоматики та телемеханіки для залізничного транспорту та промислових

підприємств.

 

Нашими клієнтами є: 

Наші сильні сторони:

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

tel:+380687818818


Умови експлуатації:

Флагманська серія, що складається з модулів аналогового та дискретного

введення – виведення сигналів, модулів релейного виведення, лічильників

імпульсу/витратоміри, вимірювачі температур з DS1820.

Переваги:   за рахунок компактності форм-фактора лінійки, легка інтеграція в

шафи керування та автоматики, наявність швидкісних АЦП, гнучкість для

вирішення індивідуальних завдань по ТЗ, декілька діапазонів значень в одному

модулі, високий результат із найменшим рівнем похибки. 

Актуально для інтеграції до системи, де основною вимогою є відповідальність,

індивідуальність, підвищений рівень надійності. 

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. 

 

Ключові особливості:
- 4-канальний модуль аналогового введення з повною гальванічною розв'язкою живлення/канали/інтерфейс,
кожен може бути використаний з двох-, трьох- або чотирьох-провідною схемами вимірювання;
- максимальна частота семплювання для спектрального аналізу - 2 кГц, розрядність АЦП - 24 біт;- 
Тип вхідного діапазону визначено при виготовленні до п'яти сумісних діапазонів в одному каналі; 

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

tel:+380687818818


Модуль для перетворення значення сигналів напруги змінного струму промислової

частоти цифровий  у код і передачі обробленого значення головний обчислювач

по лініях послідовного інтерфейсу RS485. 

Кількість вхідних каналів – 4. 

Схема підключення входу – двопровідна. 

Діапазон перетворення ~0 ... 300 В, СКЗ, 50 Гц (вхідний опір 1,8 МОм). 

Основна приведена до діапазону перетворення похибка – ±0,15%. 

Похибка нелінійності трохи більше ±0,03%.

 Придушення перешкод нормального виду 50/60 Гц щонайменше - 70 дБ. 

Придушення перешкод загального виду 50/60 Гц щонайменше - 130 дБ.

 Придушення зміни напруги живлення щонайменше 150 дБ. 

Рівень зважених шумів та перешкод вимірювальних каналів не більше – 80 дБ. 

Додаткова похибка в робочому діапазоні температур 0,01%/10°С.

 Захист входів від перенапруги - довготривалий, до +/-500 В. 

Захист входу живлення від переполюсування та перевищення напруги до +/-60 В. 

Захист ліній інтерфейсу RS485 від перевищення напруги до +/-60 Ст.

 Вхідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою, ланцюгами живлення та інтерфейсом.

 Напруга пробою гальванічної ізоляції щонайменше 1500 В . 

Напруга живлення від 10 до 30 В (рекомендована – 24 В). 

Потужність - не більше 2 Вт. Габаритні розміри – 105×114×17,5 мм. Маса – 110 г. 

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

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. 

tel:+380687818818


Під окремі завдання додатково купують модифікації

модулів на базі серії MAX .
 

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

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 під час замовлення, можливість розробки моделі з
індивідуальними характеристиками. 

Актуально для всіх виробництв, що потребують різного виду захисту. Наприклад, заводи ДК «Укроборонпром»,
електроенергетика, бетонні заводи, нафтопереробні заводи тощо. 

wad-a-max-446

Модуль призначений для гальванічної розв'язки та пропорційного перетворення

сигналу напруги постійного струму в нормований вихідний сигнал напруги (СКЗ

напруги ~0..300В, струм 0..5мА). 

wad-a-max-57

Модуль призначений для гальванічної розв'язки і пропорційного перетворення

сигналу напруги постійного струму нормований вихідний сигнал напруги (Напруга

−10..+10В у напругу −10..+10В). 

Одноканальний модуль гальванічної розв'язки/нормалізатор сигналів

(вимірювальний перетворювач). Підключення по входу: двох-, трьох-, та чотири-

провідне. Напруга, струм, термопари, тензомости, термоопір. Компенсація

холодної спайки, лінеаризація характеристик. На выході нормований струм або

напруга. Два входи з одним спільним контактом, при розрухунку арифметичної

функції, формула обчислення задається при замовленні. Похибка 0,07%. Живлення

10-30В. Клемники під винт. Згідно Вашого ТЗ, функціонал пристрою може бути

розроблений індивідуально.

tel:+380687818818


wad-a-max-422

Модуль призначений для гальванічної розв'язки та пропорційного перетворення

сигналу постійного струму в нормований вихідний сигнал струму (Струм 0..20мА

струм 0..20мА). 

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

wad-2a-max

Розгалужувач аналогових сигналів із повною гальванічною розв'язкою. Підключення

по входу двопровідне. Напруга, струм, термопари, термоопір. Компенсація

холодного спаю. На виході нормований струм чи напруга. Похибка 0,07%.

Живлення 10-30В. Клемники під гвинт.

wad-2a-max-6

Розгалужувач аналогових сигналів (4-20 мА), з поканальною гальванічною

розв'язкою за 2-х провідною схемою підключення. Захист усіх входів/виходів.

wad-2a-max-477

Розгалужувач аналогових сигналів (-30...+1300°С [ТХА, Type K] в напругу 0..10В та

струм 4..20мА), з поканальною гальванічною розв'язкою. Модуль призначений для

гальванічної розв'язки та пропорційного перетворення сигналу термопари у

нормований вихідний сигнал напруги та струму по двох незалежних каналах.

Захист усіх входів/виходів. 

tel:+380687818818


Лінійка виробів у тонкому корпусі з невеликою кількістю каналів та оптимальним

набором характеристик для застосування у більшості галузей. Включає набори

модулів аналогового та дискретного введення – виведення сигналів, лічильників

імпульсу/витратоміри, вимірювачі температур із DS1820.

Переваги: тонкий корпус, допоможе заощадити простір у шафах управління та

автоматики, гнучкість для вирішення індивідуальних завдань із ТЗ.

Актуально для інтеграції в шафи керування та системи з обмеженим простором.

Локальне точкове рішення.

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

wad-ai4-maxpro

4 канальний модуль аналогового введення  з груповою гальванічною розв'язкою

на RS-485. В залежності від конфігурації: напруга, струм, True RMS, спектр. Захист

усіх входів/виходів. Згідно Вашого ТЗ, функціонал пристрою може бути

розроблений індивідуально.

wad-mio-maxpro
Багатофункціональний контролер з інтерфейсом RS485, аналогове введення - 1

канал, аналогове виведення - 1 канал, дискретне введення/виведення - 2

канали, вбудоване джерело живлення для зовнішніх споживачів (реле, датчики

та інші малопотужні навантаження), годинник реального часу, база даних.

Захист усіх входів/виходів.

tel:+380687818818


Багатоканальна лінійка модулів аналогового введення та дискретного

введення/виводу сигналів та модулів релейного виведення. Дозволить

закривати завдання у більшості галузей. 

Сильна сторона лінійки: 24 канали, наявність комбінованих рішень в одному

модулі, гнучкість для вирішення індивідуальних завдань згідно з ТЗ, кілька

діапазонів значень в одному модулі, надійність, високий результат за

найменшим рівнем похибок, високий коефіцієнт швидкості АЦП. 

Актуально для інтеграції системи з великою кількістю вхідних сигналів, системи з

вхідними сигналами різного типу. 

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

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. 

wad-ai24-eco

24 канальний модуль аналогового введення  з груповою гальванічною

розв'язкою на RS-485. В залежності від конфигурації вимірює: напругу, струм,

опір, термопари, термоопір, тензомости, True RMS, частоту, спектр. Захист усіх

входів/виходів. Згідно Вашого ТЗ, функціонал пристрою може бути розроблений

індивідуально.

wad-ai8-eco
8-ми канальний модуль аналогового введення  з поканальною гальванічною

розв'язкою на RS-485. В залежності від конфігурації: напруга, струм, опір,

термопари, термоопір, тензомости, True RMS, частота, спектр. Захист усіх входів/

виходів. Згідно Вашого ТЗ, функціонал пристрою може бути розроблений

індивідуально.

tel:+380687818818


Модуль WAD-P340-BUS-610 призначений для аналізу імпульсного струму від

датчика положення стрілки та видачі сигналів сигналізації залежно від його

полярності. Налаштування модуля здійснюється через роз'єм Micro-USB. 

Поканальна гальванічна розв'язка. 

Схема підключення входу – двопровідна. 

Діапазон перетворення: -160 ... +160 В. 

Вхідний опір: 482 кім. Вхідна ємність: 10 мкФ.

 Основна наведена до діапазону перетворення похибка – ±1%.

 Релейний вихід: Кількість вихідних каналів – 4. 

Тип каналів – ЕМ-реле на перемикання (SPDT).

 Допустиме навантаження (резистивне) – 8 А (при 250 В змінного струму, 24 В постійного струму).

Максимальна напруга, що комутується, - 400 В змінного струму; 300 В постійного струму.

 Механічна надійність – мінімум 20×106 спрацьовувань кожного реле.

 Електрична надійність – мінімум 50×103 спрацьовувань кожного реле на максимальному навантаженні

(резистивному).

 Захист від хибного спрацьовування - є, шляхом читання-запису дозволяючого ключа. 

Захист входу живлення від переполюсування та перевищення напруги до +/-60 В. 

Захист ліній інтерфейсу RS485 від перевищення напруги до +/-60 Ст. 

Вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою, від ланцюгів живлення модуля та інтерфейсу,

інтерфейс ізольований від ланцюгів живлення. 

Гальванічна розв'язка між входом та інтерфейсом відсутня. 

Напруга пробою гальванічної ізоляції щонайменше 1500 В. 

Напруга живлення від 10 до 30 В (рекомендована – 24 В). 

Споживана потужність трохи більше 4 Вт.

 Габаритні розміри – 105×114×22,5 мм. 

Середній термін служби виробу – 10 років.

 Монтаж – DIN-рейка Ω-типу 35×7,5 мм. 

Допустимий переріз провідників – 0,2..2,5 мм2.

 Рекомендований момент затягування клем – 0,5…0,6 Н·м. 

Аналоговий вхід:

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

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. 

tel:+380687818818


Модуль WAD-P340-BUS-611 призначений для аналізу споживання змінного струму та

видачі сигналів сигналізації залежно від його полярності. Налаштування модуля

здійснюється через роз'єм Micro-USB. 

Схема підключення входу – двопровідна. 

Діапазон перетворення: ~0…500 мА (СКЗ, 50 Гц, синусоїдальний) 

Вхідний опір: 2,2 Ом. Основна наведена до діапазону перетворення похибка – ±1%. 

Релейний вихід: Кількість вихідних каналів – 3. 

Тип каналів – ЕМ-реле на перемикання (SPDT). 

Допустиме навантаження (резистивне) – 8 А (при 250 В змінного струму, 24 В постійного струму).

Максимальна напруга, що комутується, - 400 В змінного струму; 300 У пост. струму. 

Механічна надійність – мінімум 20×106 спрацьовувань кожного реле. 

Електрична надійність – мінімум 50×103 спрацьовувань кожного реле на максимальному навантаженні

(резистивному). 

Захист від хибного спрацьовування - є, шляхом читання-запису дозволяючого ключа. 

Захист входу живлення від переполюсування та перевищення напруги до +/-60 В. 

Захист ліній інтерфейсу RS485 від перевищення напруги до +/-60 Ст. 

Вихідні ланцюги гальванічно ізольовані між собою, від ланцюгів живлення модуля та інтерфейсу,

інтерфейс ізольований від ланцюгів живлення. 

Гальванічна розв'язка між входом та інтерфейсом відсутня. 

Напруга пробою гальванічної ізоляції щонайменше 1500 В.

 Напруга живлення від 10 до 30 В (рекомендована – 24 В). 

Споживана потужність трохи більше 4 Вт. 

Габаритні розміри – 105×114×22,5 мм. 

Маса – 145 г Середній термін служби виробу – 10 років. 

Монтаж – DIN-рейка Ω-типу 35×7,5 мм. 

Допустимий переріз провідників – 0,2..2,5 мм2. 

Рекомендований момент затягування клем – 0,5…0,6 Н·м.

Аналоговий вхід:

Стосовно вартості та наявності

звертайтесь до відділу продажу. 

Telegram/тел : (068) 781-88-18; 

E-mail  : kiev@akon.com.ua

За запитом комерційної пропозиції або рахунку,вкажіть у листі
необхідні величини вимірювань 

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. 

tel:+380687818818


ТОВ "АКОН-груп"

мими        можемоможемо        все!все!

Сподіваємося, що інформація в цьому документі була
корисною, і у Вас з'явилася перспектива для розвитку. Ви
завжди можете надіслати нам своє технічне завдання для

вивчення. Ми завжди відкриті для Вас і будемо раді
спільному співробітництву за для перемоги . 

Слава Україні!
 


