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ADT42ETH – 4-kanałowy przetwornik dla czujników siły 

z USB, RS485 i ETHERNET 
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Opis: 
ADT42ETH jest uniwersalnym, precyzyjnym, 4-kanałowym przetwornikiem dla 
mostkowych czujników tensometrycznych. Urządzenie umożliwia dokonywanie 
pomiarów z częstotliwością do 120 pomiarów/sekundę na kanał i efektywną 
rozdzielczością do 19 bit.  
 
ADT42ETH posiada port USB, Ethernet oraz RS485. Dostęp do urządzenia może 

odbywać się za pomocą protokołu MODBUS-TCP/IP lub MODBUS-RTU 

umożliwiając bezpośrednią komunikację jednego lub kilku modułów jednocześnie 

ze sterownikiem PLC czy panelem HMI. Port USB pozwala na odczyt danych  

w dedykowanej aplikacji PC i ich wizualizację na wykresie lub zapis do pliku. 

Dodatkowe 2 wejścia pozwalają na tarowanie oraz rejestrowanie pomiarów  

w aplikacji PC na „żądanie”, a 2 wyjścia sygnalizowanie progów pomiarowych.  

Właściwości:  

 Pomiar sygnału z czterech tensometrycznych czujników siły  
 Przetworniki A/C 24 bit, efektywna rozdzielczość pomiarowa do 19 bit, 

prędkość pomiaru do 120/sek.  
 Konwersja mierzonej wartości na siłę w N lub ciężar w g, kg, T, f  
 Możliwość odczytu z każdego kanału niezależnie oraz sumy z kanałów 
 Funkcje filtracji pomiarów, pomiar stabilności  
 2 optoizolowane wejścia (tara, wyzwalanie rejestracji pomiarów do 

pliku) 
 2 optoizolowane wyjścia  (sygnalizacja progów pomiarowych)  
 Interfejs Ethernet (Modbus TCP) i RS485 (Modbus RTU) do komunikacji z 

urządzeniami zewnętrznymi 
 Złącze USB do konfiguracji przetwornika i akwizycji danych pomiarowych 

Parametry techniczne: 
Opis Parametr 

Zasilanie 10…30 VDC, 150 mA 

Wejście czujników 
tensometrycznych 

Zasilanie czujników: 5 V (także czujniki 10 V) 
Maks. napięcie wejściowe: ±39 mV, 
Rozdzielczość:  0,001% FS (dla typowego  mostka 
o czułości 2 mV/V) 
Błąd temperaturowy: 0,0025%/C°  
Częstotliwość pomiarów: 4… 120 / sek. / kanał 
Czas wstępnego wygrzewania: około 10 min 

Wejścia cyfrowe IN1, IN2 Optoizolowane, 
Stan niski: 0 V (maks. 1 V), stan wysoki: +24 V 
(5…24V) 
Min. dł. impulsu >10 ms, 

Wyjścia OUT1, OUT1 Tranzystorowe OC typu PNP  
Maksymalna obciążalność prądowa: 0,02A 
Stan niski: 0 V 
Stan wysoki: OUT+  (napięcie na zacisku OUT+) 

Komunikacja RS485 Modbus RTU (domyślnie 38400bps, 8:n:1, 
adres: 1) 
ETHERNET Modbus TCP/IP (domyślny adres: 
192.168.0.102) 
USB: (min. v1.1) 

Zakres temperatur pracy 5..50
o 

C 

Masa 100 g 

Stopień szczelności IP20 
 

         

 

 
 
 

 
 

Przykład połączeń z ADT42ETH 

 

 

 

 

 


