INTERNETOVÝ DATOVÝ LIST k produktu číslo 56730

Cube67 AI4 C 4xM12 (I)
4 analogove vstupy (0...20mA, 4...20mA)
Kompaktní modul
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Proud
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Odkaz na produkt
Ilustrace

Ilustrační obrázek

Schválení

Více informací

Sběrnicové technologie
Obecné údaje
Montáž

2-otvorová montáž šrouby

Teplotní rozsah

0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)

Ochrana

IP67

Rozměry V×Š×H

126×30×34.5 mm

Vstup
Napájení senzorů US

24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení

Přesnost

max. ±0.5% (z plného rozsahu)

Doba převodu (analog.)

cca 2 ms (na kanál)

Rozlišení (analogové)

15 Bit
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Interní komunikace
LED signalizace

US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)

Spotřeba proudu

max. 50 mA

Připojení
Sběrnice

přes interní systémové vedení

Napájení vstupů/výstupů/systému

přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)

I/O porty

M12 (samice) 5-pin, A-kódování

Diagnostika
Komunikační status

pomocí LED

Diagnostika pomocí LED

pro modul a pro kanál

Diagnostika po sběrnici

pro modul a pro kanál

Výstraha aktoru

kanálová pomocí LED a po sběrnici

Sledování - podpětí

ano

Sledování - bez napájení

ano

Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení

kanálová pomocí LED a po sběrnici

Ochrana proti zkratu a přetížení

ano

OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství

1.000

Číslo celního sazebníku

85389099

EAN

4048879048224

eClass

27242601

Země původu

DE
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