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 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ 4~20mA  

WITOC14/min  
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Όργανο µετατροπής από συχνότητα σε ρεύµα 4~20mA (current loop transmitter). 

Χρησιµοποιείται για µετάδοση µετρήσεων σε αποστάσεις αρκετών χιλιοµέτρων χωρίς 

απώλεια ακρίβειας και µε µόνο 2 καλώδια. 

 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

Με πράσινο ενδεικτικό LED που δείχνει την λειτουργία του οργάνου (βροχόµετρο κλπ). 

Περιοχή εισόδου: 0~14 pulses/min. Συντελεστής µετατροπής: 0.875 pulse/min/mA. 

Ακρίβεια: ±0,5 pulse. Αντ. εισόδου: 1MΩ. Ευαισθησία: 100mV RMS (SIN) ή 2V pk-pk (TTL). 

 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

Για τροφοδοσία του βροχόµέτρου ή άλλου αισθητήρα χρησιµοποιείται η έξοδος +5V. 

Τάση εξόδου: 5VDC. Μέγιστο ρεύµα εξόδου: 0,5 mA. Ακρίβεια: ±1%.  

 

ΒΡΟΧΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Η έξοδος ρεύµατος του WITOC καθώς και η τροφοδοσία του γίνεται µε µια δισύρµατη 

γραµµή. Ένα κόκκινο ενδεικτικό LED δείχνει ότι η σύνδεση βρόχου λειτουργεί. 

Τροφοδοσία (Τάση από κλέµα +24V έως κλέµα RETURN): ελάχιστη 10VDC, µέγιστη 30VDC. 

 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 

- ∆ιακόπτης FILTER ON/OFF: επιλέγει ένα φίλτρο εισόδου (Low-pass) περίπου στα 50Hz. 

Χρησιµοποιείστε το σε περιπτώσεις που στην είσοδο υπάρχει θόρυβος και ασταθείς ενδείξεις. 

- ∆ιακόπτης SIN/TTL: επιλέγει εναλλασσόµενο σήµα χαµηλού πλάτους (SIN) ή µονοπολικό 

σήµα 0~5V (TTL – για όργανα διακόπτη REED).  

Χατζηδάκης Ν.- Κατσαµπάκου Θ. Ο.Ε. 
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http://www.symmetron.gr 

 
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Από υπερτάσεις και ανάποδες 

συνδέσεις. 
• ΚΟΥΤΙ: Σφραγισµένο κατά ΙΡ65, 80x160x55 mm. 
• ΒΑΡΟΣ: 200gr. 
• ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ: µέσω στυπιοθλιπτών σε κλέµες 

ελατηρίου. 
• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -30°~+70°  
• ΕΓΓΥΗΣΗ: 1 έτος. 
 



 

ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ WITOC14/min 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
 

Παράδειγµα: Σύνδεση µε βροχόµετρο διακόπτη (Reed).  

⇒ Πτώση τάσης στο καλώδιο: (40Ω/km x 2 x 5km) x 20mA=8V 

⇒ Πτώση τάσης στην αντίσταση µέτρησης: 250Ω x 20mA=5V 

⇒ Ελάχιστη πτώση τάσης στα άκρα του WITOC: 10V 

⇒ Ελάχιστη τάση τροφοδοτικού: 8 + 5 + 10=23V 

 

Ελέγξτε ότι ανάβουν τα ενδεικτικά 

Αντίσταση 
µέτρησης 

250Ω 

5
µ  
σ

km καλώδιο 2 x 0,5 µε 
πλεντάζ. Σύνδεση µπλεντάζ
το (-) του τροφοδοτικού.
 

Τροφοδοτικό 
24VDC 

(12~30VDC) 

∆ιακόπτης 
(Reed) 

 

∆ιακόπτης Type στην θέση TTL. 
∆ιακόπτης Filter στην θέση OFF.
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