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Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U  
Omzetting van 0-10 V naar 4-20 mA / voeding 19-30 V DC / slechts 6,2 mm breed / DIN-rail 

montage / voor alle omzetters met spanningsuitgang  

De signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U zet spanningssignalen om in standaard 
stroomsignalen. De signaalomvormer voor 0-10 V signaal wordt via een stroomlus gevoed. Op de 
ingang van de signaalomvormer voor 0-10 V signaal kan iedere sensor of transducer met een uitgang 
van 0 tot 10 V aangesloten worden. Op de uitgang van de signaalomvormer voor 0-10 V signaal 
kunnen displays, controllers of beeldscherm recorders worden aangesloten. U moet er opletten dat de 
belasting niet groter is dan 500 Ω. Door de geringe inbouwmaten van slechts 6,2 mm, past de 
signaalomvormer voor 0-10 V signaal op iedere DIN-rail. Mocht u vragen hebben over de 
Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U, dan kunt u de volgende technische specificaties 
raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze 
technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze signaal omvormer en al 
onze andere producten op het gebied vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Signaalomvormer voor signalen van 0 tot 10 V  
- Stroomlus 
- Geringe inbouwbreedte  

- Installatie op DIN-rail 
- Uitgang 4-20 mA 
- Eenvoudig ontwerp  

Technische specificaties van de Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U 

Ingangssignaal 0-10 V 

Uitgangssignaal 4-20 mA 

Belasting (RLOAD) máx. 500 Ω 

Kabeldoorsnede 0,2 mm² - 2,5 mm² (AWG24-12) 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Inbouwbreedte 6,2 mm 

Voeding 19-30 V DC 

Gewicht 80 g 

Omgevingstemperatuur -20 ... +65 °C 

Omgevingsvochtigheid <95 % H.r. niet condenserend 

Afmetingen 77,5 x 6,2 x 100 mm 

 
Aansluitschema van de signaalomvormer voor 0 - 10 V signaal PCE-P17U 

Omvang van de levering van de Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U 
1 x signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-PG17U, 1 x gebruiksaanwijzing  

 


