Compact 5000 I/O Sistemi
Daha verimli, çevik ve üretken bir iş yaratılması
Compact 5000™ I/O sistemi Saha Elemanları Seviye Zinciri (DLR) ve Doğrusal topolojiler için iki gigabit (Gb) entegre Ethernet portlarına sahip çok sayıda standart ve güvenlik
modülü sunar. Bu esneklik yüksek performans ve hız isteyen uygulamalar için daha fazla özelleştirmeye imkan tanır. Sistem kompakt bir tasarımla Logix platformu içerisinde
performans yeteneklerini genişletir ve bir CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 veya CompactLogix 5480 sisteminde yerel I/O modülleri olarak görev yapar.
Compact 5000 EtherNet/IP™ adaptörü ile CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 ve GuardLogix 5580 kontrol cihazları için
ideal dağıtılmış I/O çözümüdür.

Akıllı
• Entegre edilmiş haberleşme ağ teknolojisi
DLR ve Doğrusal topolojileri destekler
• Durum ekranı yazılım bağlantısı olmadan
bilgi sağlar

Güvenlik
•	Tek kanal SIL 3/PLe sınıflandırmalı
• Daha hızlı güvenlik cevaı reaksiyon süresi
• Gelişmiş tanılama bilgileri

Üretken
Güvenli
• Entegre güç kaynağı ile I/O modüllerine güç
sonlandırmasını azaltın
• SD kartına ve sıfırlama düğmesine kolay
erişim ve erişim kapısı ile ek koruma seviyesi
• Dijital imzalı modül cihaz yazılımı ile daha
yüksek güvenlik

• Yüksek hızlı arka panel ile daha yüksek transfer
hızları
• Entegre USB portu ile kolay yapılandırma
• 31 adede kadar yerel I/O modülü ile çok sayıda
uygulamayı çözün

Çevresel Özellikler

Compact 5000 I/O Sistemi
Katalog
numarası*

Açıklama

Katalog
numarası*

Açıklama

5069-AENTR

Çift erişimli portlu EtherNet/IP adaptör

5069-IF8

8 kanallı akım/gerilim giriş modülü

5069-AENTRK

Çift erişimli portlu EtherNet/IP adaptör, koruycu kaplamalı
Ekran tanılama, entegre USB portu ve SD kartı ile çift
erişimli portlu EtherNet/IP adaptör
79…264 VAC 16 noktalı, giriş modülü

5069-IY4

5069-OF4

4 kanallı akım/gerilim/RTD/Termokupl giriş modülü
4 kanallı koruyucu kaplamalı akım/gerilim/RTD/Termokupl
giriş modülü
4 kanallı akım/gerilim çıkış modülü

5069-OF4K

4 kanallı koruyucu kaplamalı akım/gerilim çıkış modülü

5069-OF8

8 kanallı akım/gerilim çıkış modülü

5069-IB16F

10…32 VDC 16 noktalı, NPN giriş modülü
10…32 VDC 16 noktalı, koruyucu kaplamalı NPN giriş
modülü
10…32 VDC 16 noktalı, NPN hızlı giriş modülü

5069-IB8S

5069-IB6F-3W

10…32 VDC 6 noktalı, 3 telli, NPN hızlı giriş modülü

5069-IB8SK

5069-OA16

85…264 VAC 16 noktalı, çıkış modülü

5069-OBV8S

5069-OB8

10…32 VDC 8 noktalı, kaynak yüksek akım çıkış modülü

5069-OB16

10…32 VDC 16 noktalı, kaynak yüksek akım çıkış modülü
10…32 VDC 16 noktalı, koruyucu kaplamalı kaynak çıkış
modülü
10…32 VDC 16 noktalı, kaynak hızlı çıkış modülü
5…264 VAC/125 VDC 4 noktalı, izole normalde açık röle
çıkış modülü
5…264 VAC/125 VDC 16 noktalı, normalde açık röle çıkış
modülü
5…264 VAC/125 VDC 4 noktalı, izole normalde açık/
normalde kapalı röle çıkış modülü

5069-HSC2xOB4

18…32 VDC 8 noktalı, güvenlik NPN giriş modülü
18…32 VDC 8 noktalı, koruyucu kaplamalı güvenlik NPN
giriş modülü
18…32 VDC 8 noktalı, bir Bipolar çıkış modülü veya kaynak
çıkış modülü olarak kullanılabilen güvenlik çıkış modülü
18…32 VDC 8 noktalı, bir Bipolar çıkış modülü veya kaynak
çıkış modülü olarak kullanılabilen koruyucu kaplamalı
güvenlik çıkış modülü
Yüksek hızlı sayıcı modülü

5069-SERIAL

Seri modül

5069-FPD

Saha potansiyel dağıtıcı

5069-ARM

Adres rezerve etme modülü

5069-AEN2TR
5069-IA16
5069-IB16
5069-IB16K

5069-OB16K
5069-OB16F
5069-OW4I
5069-OW16
5069-OX4I

5069-IY4K

5069-OBV8SK

*Güvenlik I/OIEC 61508, EN ISO 13849-1 ve IEC 62061 fonksiyonel güvenlik standartlarını
karşılar. Ek bilgiler için Teknik Veriler, 5069-TD001'e bakın.

Sıcaklık

Çalışma: 0 °C < Ta < +60 °C (+32 °F <Ta < +140 °F)
Saklama: -40…+85 °C (-40…+185 °F)

Bağıl nem

%5-95 yoğuşmasız

Titreşim

5 g @ 10…500 Hz

Darbe

Çalışma: 30 g
Çalışmama durumu: 50 g

Sertifikasyonlar

c-UL-us, CE, C-Tick, ATEX, IECEx, KC, UL, EtherNet/IP
Ürün sertifikalarının tam listesi hakkında daha fazla detay için
şu adresi ziyaret edin:
rok.auto/productcertifications adresini ziyaret edin

Compact 5000™ I/O Sistemini ziyaret edin

Bizimle iletişimde olun

Allen-Bradley, Compact 5000, CompactLogix, ControlLogix, expanding human possibility, FactoryTalk, GuardLogix, Integrated Architecture ve Rockwell Automation, Inc.'nin ticari markalarıdır.
Rockwell Automation'a ait olmayan ticari markalar, ilgili firmaların mülkiyetindedir. EtherNet/IP, ODVA'ya ait bir ticari markadır.
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