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MaxMod-Ax 
 

 

 Przetwornik sygnałów -10…10 V lub 0(4)…20 mA,  

z interfejsem USB oraz RS-485 (MODBUS RTU) 

 

  Do czujników z wyjściem w zakresie -10…10 V lub 

0(4)…20 mA (w zależności od wersji) 

 16 niezależnych kanałów pomiarowych 

 16-bitowa rozdzielczość pomiarów 

 Częstotliwość próbkowania wejść – do 1 kHz 

 Operacje matematyczne na wartościach zmierzonych 

 Interfejs USB oraz RS-485 (MODBUS RTU) 

 Oprogramowanie na PC w kompleci 

 

MaxMod-Ax to szesnastokanałowy przetwornik pomiarowy sygnałów napięciowych lub prądowych, umożliwiający współpracę z 

czujnikami, które posiadają wyjście analogowe w zakresie -10...10 V lub 0(4)...20 mA. Moduł posiada interfejsy komunikacyjne USB 

oraz RS-485, służące do komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi (np. sterownikiem PLC, panelem HMI i/lub komputerem PC). 

Dodatkowo urządzenie charakteryzuje wysoka rozdzielczość pomiarów (do 16 bit) oraz konfigurowalna częstotliwość (do 1 kHz).  

 

Właściwości urządzenia 

Parametr Opis 

Zasilanie modułu 8…33 VDC 

Interfejs komunikacyjny USB, RS-485 (MODBUS RTU) 

Liczba kanałów 16 kanałów pomiarowych 

Zakresy pomiarowe -10...10 V, 0(4)…20mA (zależy od modelu) 

Rozdzielczość pomiaru 16 bitów (dla zakresu -10…10 V) 

15 bitów (dla zakresu 0…10 V i (0)4…20 mA) 

Częstotliwość pomiaru Konfigurowalna, max 1 kHz (częstotliwość 

>500 Hz jest dostępna max. dla 15 kanałów). 

Wszystkie kanały próbkowane w tej samej 

chwili. 

Funkcje matematyczne Operacje na zmierzonych wartościach 

Korekcja pomiarów Możliwość wprowadzenia wartości 

współczynników COEFF oraz OFFSET. 

Filtracja pomiarów Filtr ciągły (0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 próbek) 

Materiał ABS 

Wymiary 120 mm x 100 mm x 20 mm (bez złącz) 

Warunki pracy 0…+50 oC / 0…80 %RH (bez kondensacji) 
 

 

 

Opis elementów urządzenia 

Parametr Opis 

V+, GND Złącza zasilania (GND zasilania i analogowa) 

IN 1…16 Złącza wejść analogowych (kanały 1…16) 

USB Złącze USB typu B 

RS 1 (A), RS 1 (B) Złącza interfejsu RS-485 

PWR Dioda sygnalizująca zasilanie 

LED 1, LED 2 Diody sygnalizujące transmisję 

RS 2 (A, B), IN1…3 (+,-), 

S (-, 1, 2, +) 

NC (do zastosowania w wersji specjalnej) 

 

 

Symbol zamówieniowy 

Symbol Opis 

MaxMod-Ax […] Przetwornik do czujników z wyjściem w zakresie -10…10 V lub 0(4)…20 mA, z interfejsem USB i RS-485, z programem na PC 

(typ wejść pomiarowych i ich liczba jest określana w momencie składania zamówienia) 

(istnieje możliwość zamówienia przetwornika w konfiguracji – przykład: 3 kanały -10…10 V oraz 13 kanałów (0)4…20 mA) 

  

  

  

  
 

 

Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej www.apautomatyka.pl. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia. 
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