Sistema Compact 5000 I/O
Estabelecendo um negócio mais eficiente, ágil e produtivo
O sistema Compact 5000™ I/O oferece uma ampla variedade de módulos padrão e de segurança com duas portas Gigabit (Gb) Ethernet integradas para topologias de
redundância de nível de dispositivo (DLR) e linear. Essa flexibilidade permite maior personalização de aplicações que demandam desempenho e velocidade elevados.
O sistema amplia os recursos de desempenho na plataforma Logix em um design compacto e funciona como módulos de E/S locais em um sistema CompactLogix™ 5380,
Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480.
Pelo adaptador Compact 5000 EtherNet/IP™, é a solução de E/S distribuída ideal para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480,
ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580.

Inteligente
• A tecnologia de chaveamento
incorporada suporta as topologias de
DLR e linear
• O monitor de status fornece informações
sem conexão com o software

Segurança
•	SIL 3/PLe de canal único classificado
• Tempo de reação de resposta de
segurança mais rápido
• Informação de diagnóstico aprimorada

Produtivo
Seguro
• Reduza a terminação de alimentação dos
módulos de E/S com fonte de alimentação
integrada
• Fácil acesso ao cartão SD e ao botão de
reset e camada extra de proteção com
porta de acesso
• Segurança aprimorada com firmware de
módulo assinado digitalmente

• Taxas de transferência mais rápidas com
backplane de alta velocidade
• Configuração simples com porta USB
integrada
• Solucione diversas aplicações com suporte
a até 31 módulos de E/S locais

Especificações ambientais

Sistema Compact 5000 I/O
Código de
catálogo*
5069-AENTR
5069-AENTRK
5069-AEN2TR
5069-IA16
5069-IB16
5069-IB16K
5069-IB16F
5069-IB6F-3W
5069-OA16
5069-OB8
5069-OB16
5069-OB16K
5069-OB16F
5069-OW4I
5069-OW16
5069-OX4I

Descrição
Adaptador de duas portas EtherNet/IP
Adaptador de duas portas EtherNet/IP, protegido contra
ambientes agressivos
Adaptador de duas portas EtherNet/IP com diagnóstico de
monitor, porta USB integrada e cartão SD
Módulo de entrada, 16 pontos de 79 a 264 Vca
Módulo de entrada sinking, 16 pontos de 10 a 32 Vcc
Módulo de entrada sinking protegido contra ambientes
agressivos, 16 pontos de 10 a 32 Vcc
Módulo de entrada rápida sinking, 16 pontos de 10 a 32 Vcc
Módulo de entrada rápida sinking, 3 cabos,
6 pontos de 10 a 32 Vcc
Módulo de saída, 16 pontos de 85 a 264 Vca
Módulo de saída sourcing de alta corrente,
8 pontos de 10 a 32 Vcc
Módulo de saída sourcing de alta corrente,
16 pontos de 10 a 32 Vcc
Módulo de saída sourcing de 16 pontos de 10 a 32 Vcc,
protegido contra ambientes agressivos
Módulo de saída sourcing rápida, 16 pontos de 10 a 32 Vcc
Módulo de saída a relé N.A. isolado,
4 pontos de 5 a 264 Vca/125 Vcc
Módulo de saída a relé N.A.,
16 pontos de 5 a 264 Vca/125 Vcc
Módulo de saída a relé N.A./N.F. isolado,
4 pontos de 5 a 264 Vca/125 Vcc

Código de
catálogo*

Descrição

Temperatura

Em operação: 0 °C < Ta < +60 °C (+32 °F <Ta < +140 °F)
Armazenamento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

Umidade relativa

5% a 95% sem condensação

5069-HSC2xOB4

Módulo de entrada de corrente/tensão de 8 canais
Módulo de entrada de corrente/tensão/sensor de
temperatura de resistência/termopar de 4 canais
Módulo de entrada de corrente/tensão/sensor de
temperatura de resistência/termopar protegido contra
ambientes agressivos de 4 canais
Módulo de saída de corrente/tensão de 4 canais
Módulo de saída de corrente/tensão protegido contra
ambientes agressivos de 4 canais
Módulo de saída de corrente/tensão de 8 canais
Módulo de entrada sinking de segurança,
8 pontos de 18 a 32 Vcc
Módulo de entrada sinking de segurança protegido contra
ambientes agressivos, 8 pontos de 18 a 32 Vcc
Módulo de saída de segurança de 8 pontos de 18 a 32 Vcc,
que pode ser usado como módulo de saída bipolar ou
módulo de saída sourcing
Módulo de saída de segurança de 8 pontos de 18 a 32 Vcc,
protegido contra ambientes agressivos, que pode ser
usado como módulo de saída bipolar ou módulo de saída
sourcing
Contador em alta velocidade

5069-SERIAL

Módulo serial

5069-FPD

Distribuidor de potencial de campo

5069-ARM

Módulo de reserva de endereço

5069-IF8
5069-IY4
5069-IY4K
5069-OF4
5069-OF4K
5069-OF8
5069-IB8S
5069-IB8SK
5069-OBV8S

5069-OBV8SK

Vibração

5 g a 10 a 500 Hz

Choque

Em operação: 30 g
Sem operar: 50 g

Sensores

c-UL-us, CE, C-Tick, ATEX, IECEx, KC, UL, EtherNet/IP
Para mais detalhes e uma lista completa de certificações
de produtos, acesse rok.auto/productcertifications

Acesse o Sistema Compact 5000™ I/O

* A E/S de segurança adere aos padrões de segurança funcional IEC 61508, EN ISO 13849-1
e IEC 62061. Consulte os Dados técnicos, 5069-TD001 para mais informações.
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