FLEX 5000 I/O
Plataforma de E/S flexível, que permite controle integrado para o Connected Enterprise
O FLEX 5000™ I/O é uma solução de E/S distribuída confiável e flexível, permitindo que você escolha a E/S que
atende às suas necessidades operacionais. A plataforma oferece segurança integrada com E/S analógica e discreta
à prova de falhas para aplicações que exigem velocidade, medição de frequência, sensores de temperatura,
pressão e monitoração de sensores de fluxo. Os módulos são certificados pela TÜV até SIL 3, PLe, Cat. 4 e podem
ser montados de modo prático no mesmo rack com os módulos padrão, reduzindo o custo com o hardware.
O FLEX 5000 I/O melhora a comunicação na conectividade de EtherNet/IP™ de 1 Gb, proporcionando maior
velocidade e largura de banda. A facilidade de comunicação é otimizada com várias opções de arquitetura e
topologia de rede, como protocolo de redundância paralela (PRP), anel de nível de dispositivo (DLR), linear e
estrela. Além disso, uma estratégia de segurança de defesa em profundidade é obtida por meio de certificações
de fornecedores de módulos, criptografia de firmware e funcionalidade de inicialização segura.

Variação ambiente extremo (XT)

Controladores ControlLogix® 5580

Flexibilidade em design e manutenção
• Otimize a dimensão por meio da montagem de até 16 módulos em um único nó, verticalmente ou horizontalmente, e em qualquer
sequência de módulos
• Opere a temperaturas de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) e em ambientes extremos com a versão XT, com classificação máxima G3 e proteção
contra ambientes agressivos
• Utilize em áreas perigosas na Classe I, Divisão 2, Zona 2, Grupos A, B, C, D
• Reduza o tempo de parada por meio da remoção e inserção sob alimentação (RIUP) simplificadas e modificações on-line
descomplicadas

LAN A

LAN B

Suporte FLEX 5000™ I/O para redundância de controladores

Pronto para aplicações de processo
• Receba suporte para redundância do controlador ControlLogix® 5580 em aplicações de alta disponibilidade da aplicação
Studio 5000 Logix Designer® (versão 33 ou posterior) e forneça operações mais consistentes com mais confiabilidade
• Reduza o tempo de parada com fácil acesso a diagnósticos de processo adicionais via integração premium HART no software
Studio 5000 Logix Designer
• Economize tempo de engenharia por meio da integração perfeita com o conjunto de instruções no sistema PlantPAx® 5.0 e superiores

Descubra as
soluções de controle
redundante Logix

Adaptadores

Bases de montagem e bornes removíveis
Código de catálogo

Descrição
Adaptador EtherNet/IP com 2 portas de
tomada registrada 45, compatível com até
8 módulos de E/S FLEX 5000
Adaptador EtherNet/IP com 2 portas de
tomada registrada 45, compatível com até
16 módulos de E/S FLEX 5000
Adaptador EtherNet/IP com 2 slots SFP,
compatível com até 8 módulos de E/S
FLEX 5000*
Adaptador EtherNet/IP com 2 slots SFP,
compatível com até 16 módulos de E/S
FLEX 5000*

Ambiente não extremo
(não XT)

Ambiente extremo (XT)

5094-AENTR

5094-AENTRXT

5094-AEN2TR

5094-AENSFPR

5094-AEN2SFPR

5094-AEN2TRXT

5094-AENSFPRXT

5094-AEN2SFPRXT

* Transceptores conectáveis de tamanho pequeno (SFP) vendidos separadamente.

Especificações

Adaptador

Montagem da base de terminal
Base de montagem + borne removível

Dimensão, AxLxP

92,7 x 94,0 x 96,5 mm
(3,65 x 3,70 x 3,80 pol.)

89,3 x 94,0 x 63,0 mm
(3,52 x 3,70 x 2,48 pol.)

Temperatura em
operação
Temperatura de
armazenamento

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

Umidade relativa

5 a 95% sem condensação

Choque operacional

30 g

Choque fora de
operação

30 g

Vibração

5 g a 10 a 500 Hz
Deslocamento: 0,030 polegada (pp)

Classificação de
resistência à corrosão

ANSI/ISA S71.04 G2 - catálogos não XT
ANSI/ISA S71.04 G3 com proteção contra ambientes agressivos - catálogos XT

Descrição

Código de catálogo
Ambiente não extremo
(não XT)

Ambiente extremo (XT)

Base de montagem

5094-MB

5094-MBXT

Borne removível aparafusado

5094-RTB3

5094-RTB3XT

Borne removível por mola

5094-RTB3S

5094-RTB3SXT

Borne removível aparafusado com compensação de junta fria

5094-RTB3T

5094-RTB3TXT

Borne removível por mola com compensação de junta fria

5094-RTB3TS

5094-RTB3TSXT

Borne removível de relé aparafusado

5094-RTB3W

5094-RTB3WXT

Borne removível de relé por mola

5094-RTB3WS

5094-RTB3WSXT

Borne removível isolado aparafusado

5094-RTB3I

5094-RTB3IXT

Borne removível isolado por mola

5094-RTB3IS

5094-RTB3ISXT

Borne removível aparafusado CA

5094-RTB3AC

5094-RTB3ACXT

Borne removível por mola CA

5094-RTB3ACS

5094-RTB3ACSXT

Borne removível aparafusado saída 32

5094-RTB32C

5094-RTB32CXT

Borne removível por mola saída 32

5094-RTB32CS

5094-RTB32CSXT

Borne removível aparafusado entrada 32

5094-RTB32V

5094-RTB32VXT

Borne removível por mola entrada 32

5094-RTB32VS

5094-RTB32VSXT

Módulos de E/S padrão
Descrição

^

Módulos de E/S de segurança
Código de catálogo
Ambiente não extremo
(não XT)

Ambiente extremo (XT)

Entrada digital com 16 pontos de 24 Vcc

5094-IB16

5094-IB16XT

Saída digital com 16 pontos de 24 Vcc

5094-OB16

5094-OB16XT

Saída de relé 8 isolado

5094-OW8I

5094-OW8IXT

Entrada analógica 8 canais

5094-IF8

5094-IF8XT

Entrada analógica universal 8 canais

5094-IY8

5094-IY8XT

Saída analógica 8 canais

5094-OF8

5094-OF8XT

Contador em alta velocidade

5094-HSC

5094-HSCXT

Entrada CA digital de 8 pontos e 240 Vca

5094-IM8^

5094-IM8XT^

Entrada digital de 16 pontos e 120 Vca

5094-IA16^

5094-IA16XT^

Entrada digital de 32 pontos e 24 Vcc

5094-IB32^

5094-IB32XT^

Saída digital de 8 pontos e 24 Vcc

5094-OB8^

5094-OB8XT^

Saída digital de 16 pontos e 120/240 Vca

5094-OA16^

5094-OA16XT^

Saída digital de 32 pontos e 24 Vcc

5094-OB32^

5094-OB32XT^

Entrada analógica de 8 pontos isolados HART

5094-IF8IH

5094-IF8IHXT

Saída analógica de 8 pontos isolados HART

5094-OF8IH

5094-OF8IHXT

Interface serial

5094-SERIAL^

5094-SERIALXT^

Com vibração de 4 g e choque operacional de 25 g. Consulte os Dados técnicos (5094-TD001) para obter mais detalhes.

Descrição
Entrada digital de segurança de
16 pontos e 24 Vcc
Saída digital de segurança de 16 pontos
e 24 Vcc
Saída de relé de segurança isolado de
4 pontos
Entrada analógica de segurança de
4 pontos isolados HART
Saída analógica de segurança de
4 pontos isolados HART
Entrada analógica de segurança de
8 pontos RTD/TC
Entrada de frequência de segurança de
2 pontos isolados
#

Código de catálogo
Ambiente não extremo
(não XT)

Ambiente extremo (XT)

5094-IB16S

5094-IB16SXT

5094-OB16S

5094-OB16SXT

5094-OW4IS

5094-OW4ISXT

5094-IF4IHS#

5094-IF4IHSXT#

5094-OF4IHS#

5094-OF4IHSXT#

5094-IRT8S#

5094-IRT8SXT#

5094-IJ2IS#

5094-IJ2ISXT#

Consulte a Seleção de produto para saber a disponibilidade.

Módulos de E/S padrão e de segurança
Especificações

Acessórios
Descrição

Código de catálogo

Dimensão, AxLxP

87,0 x 94,0 x 54,0 mm (3,43 x 3,70 x 2,13 pol.)

Cabo de integração de 0,5 metro

5094-CE05

Temperatura em operação

-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

Cabo de integração de 1 metro

5094-CE10

Temperatura de armazenamento

-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

Cabo de integração de 3 metros

5094-CE30

Umidade relativa

5 a 95% sem condensação

5094-SAJMPR-QTY10

Choque operacional

30 g

Parafuso do jumper de alimentação SA conjunto de 10

Choque fora de operação

30 g

Blindagem borne removível aparafusado conjunto de 5

5094-STB-QTY5

Vibração

5 g+ a 10 a 500 Hz
Deslocamento: 0,030 polegada (pp)

Terminação - conjunto de 5

5094-ECR-QTY5

Classificação de resistência à
corrosão

ANSI/ISA S71.04 G2 - catálogos não XT
ANSI/ISA S71.04 G3 com proteção contra ambientes agressivos catálogos XT

+

+ Consulte os Dados técnicos (5094-TD001) para obter mais detalhes.

Acesse rok.auto/flex5000IO
Conecte-se conosco.
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