
E-17000 SER‹S‹
AR‹TMET‹K ‹fiLEM B‹R‹MLER‹

■ C‹HAZIN TANIMI 

E-17000 Serisi cihazlar, endüstrinin çeflitli alanlar›nda kullan›lan,
standart ak›m ve gerilim giriflleri ile aritmetik ifllem yapabilen
endüstriyel elektronik cihazlard›r. Standart tipler aras›nda
(A+B), (A+B/2), (A-B), (√A), (AxB) gibi aritmetik ifllemleri
yapan cihazlar›n yan› s›ra, girifl iflaretinin (x), belli bir
fonksiyonu alarak F(x) ç›k›fl üreten özellikte mikro ifllemci
donan›ml› da üretilebilmektedir. 

■ YAPISI

17000 Serisi aritmetik ifllem birimlerinden toplama-ç›karma-
bölme yapan standart tipleri, ifllemleri analog olarak yapar. 
E-17000 Serisi karekök al›c›, iki farkl› sinyali çarpan birimler ve
di¤er fonksiyonlar› yerine getiren cihazlar özel chipler
kullan›larak veya mikroifllemci tasar›ml› dizaynla verilebilir. 

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Do¤ruluk S›n›f› 0.5

Besleme Gerilimi 220 V 50 Hz. ± %10

Ay›r›m 1000 ad›m (√A, AxB ve özel 

fonksiyon birimlerinde)

Girifl ‹flareti 4-20 mA

0-20 mA

0-1 V

0-10 V

Ç›k›fl ‹flaretleri 4-20 mA

0-20 mA

0-1 V

0-10 V



■ STANDART T‹P C‹HAZLAR

■ C‹HAZ VE SAHA KUTUSU EBATLARI

■ SAHA KUTULARI

E-1711X A+B ‹ki girifl toplam›

E-1712X (A+B)/2 ‹ki girifl toplam› ortalamas›

E-1713X A-B ‹ki girifl fark›

E-1714X √A Karekök al›c› (Konvansiyonel)

E-1724X √A Karekök al›c› (Mikroifllemcili)

E-1715X AxB ‹ki girifl çarp›m› (Konvansiyonel)

E-1725X AxB ‹ki girifl çarp›m› (Mikroifllemcili)

E-17200 4 Analog girifl Girifl ve ç›k›fllar aras›ndaki

4 Analog ç›k›fl iliflki verilen fonksiyona 

göre programlanabilir.

NOT: E¤er ç›k›fl ak›m ise X= 4

E¤er ç›k›fl gerilim ise X= 5

Örnek = 17124 Ak›m sinyalli (A+B)/2 ‹fllem birimi

17155 Gerilim sinyalli AxB ‹fllem birimi

E-17000 Serisi Aritmetik ifllem birimleri standart plastik
kutulara yerlefltirilirler. Her bir modül tek kutu içindedir.
Bu modüller istenilirse uygulama yerine direkt monte
edilebilir. Ayr›ca afla¤›da verilen ebatlardaki saha tipi saç
kutular içine yerlefltirilerek de kullan›labilirler. 

E-17200 Serisi mikroifllemci tasar›ml› cihazlar ise PLC
tabanl› cihazlar›n yerlefltirildi¤i üniteler içinde
verilmektedir. 

E-17200 Serisi mikroifllemcili tip

E-17000 Serisi 
plastik kutu

SK-101

Bir adet E-17000 
plastik kutulu, cihaz›n
monte edilebildi¤i sac kutu

Not: Birden fazla E-17000 serisi cihazlar›n yerlefltirilece¤i sac kutu alternatifleri için Elimko ile temas kurunuz.

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.




