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เป็นบอร์ดสำเร็จรูปจากต่างประเทศ เปลี่ยนสัญญาณจากกระแส
4-20mA ให้เป็นค่า 0-5V เพือ่ ความสะดวกในการต่อเข้ากับ วงจร
A TO D ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตา่ งๆ เช่นจากอุปกรณ์
SENSOR ทีมี OUTPUT ออกมาในรูปแบบ 4-20mA

คุณสมบัติ

• สามารถแปลงค่าของกระแส 0-20mA, 4-20mA ให้เปลี่ยนค่าเป็น
0-3.3V, 0-5V และ 0-10V (ค่าเร่มต้นจากทางบริษทั อีทที ี จะทดสอบ
และตัง้ ค่าให้เป็น 4-20mA เป็น 0-5V)
• มีความต้านทานแบบ TRIMPOT สำหรับตัง้ ค่า ZERO และ SPAN
• มี JUMPER ตัง้ ค่าร่วมกับ TRIMPOT ในการตัง้ ค่าแรงดันไฟขาออก
• ใช้ไฟเลีย้ งวงจร 7-36VDC
• ขนาดบอร์ด 42 x 25 mm.

( *** บอร์ด 4-20mA TO 5V เป็นสินค้าจากต่างประเทศ จะไม่มกี ารรับประกันในสินค้ารุน่ นี้ *** )
หมายเลข 1 เทอร์มนิ อลสำหรับจ่ายกระแสเข้า (0-20mA, 4-20mA) โดยที่
I+ คือกระแสไหลเข้า และ I- คือกระแสไหลออก
หมายเลข 2 ตัวต้านทานปรับค่าได้ (ZERO) สำหรับปรับค่าแรงดัน VOUT
ให้เท่ากับ 0V หรือค่าอืน่ ในกรณีทก่ี ระแสไหลเข้ามีคา่ ต่ำสุด เช่น 4mA
หมายเลข 3 ตัวต้านทานปรับค่าได้ (SPAN) สำหรับปรับค่าแรงดัน VOUT
ให้ได้ในค่าสูงสุดตามทีต่ อ้ งการ ในกรณีทก่ี ระแสไหลเข้ามีคา่ ต่ำสุด เช่น 20mA
หมายเลข 4 จัม๊ เปอร์ (J1) สำหรับเลือกช่วงของแรงดัน VOUT ทีส่ ามารถปรับได้
โดยการปรับ จะปรับโดยใช้ตวั ต้านทานปรับค่าได้ (SPAN) ซึง่ รูปแบบการเลือก
จั๊มเปอร์มีดังนี้
ตำแหน่ง J1 ช่วงกระแส 4-20mA
- ช่วงแรงดัน 0-2.5V J1 ตำแหน่ง 1,2 ต่อ
J1 ตำแหน่ง 3,4 ต่อ
J1 ตำแหน่ง 3,4 ไม่ตอ่
- ช่วงแรงดัน 0-3.3V J1 ตำแหน่ง 1,2 ไม่ตอ่
- ช่วงแรงดัน 0-5V
J1 ตำแหน่ง 1,2 ต่อ
J1 ตำแหน่ง 3,4 ต่อ
- ช่วงแรงดัน 0-10V J1 ตำแหน่ง 1,2 ต่อ
J1 ตำแหน่ง 3,4 ไม่ตอ่
ตำแหน่ง J1 ช่วงกระแส 0-20mA
- ช่วงแรงดัน 0-3.3V J1 ตำแหน่ง 1,2 ต่อ
J1 ตำแหน่ง 3,4 ต่อ
- ช่วงแรงดัน 0-5V
J1 ตำแหน่ง 1,2 ต่อ
J1 ตำแหน่ง 3,4 ต่อ
J1 ตำแหน่ง 3,4 ไม่ตอ่
- ช่วงแรงดัน 0-10V J1 ตำแหน่ง 1,2 ต่อ
หมายเลข 5 เทอร์มนิ อลสำหรับจ่ายไฟเลีย้ งบอร์ด และแรงดัน VOUT
- VCC ใช้ตอ่ แรงดันไฟเลีย้ งบอร์ด 7-36VDC (ถ้าต้องการแรงดันขา
ออก VOUT 10V จะต้องใช้แรงดันไฟเลีย้ งมากกว่า 12V)
- VOUT แรงดันทางด้านขาออก เพือ่ นำไปต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ PLC
- GND ขากราวด์
หมายเลข 6 LED (D2) แสดงว่ามีการจ่ายไฟเลีย้ งเข้าบอร์ด

ส่วนประกอบของบอร์ด

ตัวอย่างการปรับค่าบอร์ดให้แปลงค่ากระแส 4-20mA เป็นแรงดัน 0-5V
1. เชือ่ มต่อจัม๊ เปอร์ J1 ตำแหน่ง 1,2 และตำแหน่ง 3,4
2. จ่ายไฟเลีย้ ง 7-36VDC เข้าบอร์ด จะสังเกตุเห็นว่า LED (D2) ติดสว่าง
3. ทำการจ่ายกระแส 4mA (อาจจะใช้ Current Loop Calibrator) เข้าทางขัว้ เทอร์มนิ อล I+, I- และใช้มเิ ตอร์ วัดค่าแรงดัน VOUT เทียบกับขา
GND ทำการหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ (ZERO) จนอ่านค่าแรงดันได้ 0V
4. ทำการเพิ่มกระแสเป็น 20mA และใช้มิเตอร์วัดค่าแรงดัน VOUT เทียบกับขา GND ทำการหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ (SPAN)
จนอ่านค่าแรงดันได้ 5V
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* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงรายละเอียด รูปภาพ และราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

