
Signalizační systém  
Control Tower 856T 70 mm 
Flexibilní a snadno konfigurovatelný

Nová generace flexibility, modularity a efektivity
Nový signalizační systém 856T Control Tower se vyznačuje 
osvědčeným, modulárním konstrukčním designem zahrnujícím 
jasné LED osvětlení a širokou nabídku zvukových technologií, to 
vše v pouzdře o průměru 70 mm. Tento nový design umožňuje 856T 
vyhovět nejširšímu spektru signalizačních aplikací se sníženým 
počtem komponent, aniž by byly ohroženy funkčnost a flexibilita. 

Vlastnosti a výhody 
Bulletinu 856T 

• Schopnost sledovat kritičtější stavy 
stroje v jediném signalizačním 
zařízení – k dispozici sedm okruhů

• Výkon v náročných podmínkách 
prostředí

– Krytí IP66/67

–  Rozšířený rozsah provozních 
teplot (-30…+70 °C) 

• Jednodušší výběr díky sníženému 
počtu komponentů

• Minimální doba instalace a nastavení
–  Snadné zakončení vodičů 

(zásuvné svorkovnice nebo 
rychlospojky M12)

–  Interní DIP přepínače pro volbu 
výstupu modulu nebo funkce

• Více zvukových možností pro 
doplnění vizuální indikace

• Lze zakoupit jako samostatné 
komponenty nebo jako předkonfigu-
rované, sestavené v továrně

• Funkce IO-Link umožňuje integraci 
s The Connected Enterprise®, 
dodává stavové informace (provozní 
hodiny, čítače obvodů) a diagnostiku 
(detekce přerušení/zkratování, 
indikace vibrací) z 856T přímo do 
řídicího systému, což pomáhá 
minimalizovat prostoje a zvyšovat 
produktivitu.



MAJÁKY NAMONTOVANÉ SHORA

Trvale svítí/bliká
Volitelné přepínače DIP

Zábleskový maják
Jednoduchý nebo dvojitý pulzní záblesk
Volitelné přepínače DIP

Otočný maják
Dvě rychlosti, volitelné, 90 a 180 ot/min

RGB LED Vícebarevný maják
Ustálený provozní režim
Vyžaduje tři okruhy pro plné využití
provoz v sedmi barvách

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

Převodník
80 různých tónů
Tři vstupy pro externí výběr  
až sedmi různých tónů

Se záznamem
Přehraje až sedm předem nahraných 
hlasových zpráv
Ovládání kanálu přes externí kabeláž

Piezoelektrický
Jednoobvodový
Až osm tónů, volitelný DIP přepínač

SVĚTELNÉ MODULY

Modul stálého světla
Modul stálého světla – 50 bílých LED 
v barevné plastové čočce Červená LED  
pro modul červeného světla

Multifunkční světelný modul
Stálý/Bliká/Záblesk/Dvojitý záblesk
Blikání 2 Hz
Záblesk (1 pulz) 1,4 Hz
Záblesk (2 pulzy) 1,4 Hz
Funkce zvolená na modulu pomocí DIP 
přepínače

Otočný světelný modul
Dvě rychlosti volitelné pomocí DIP přepínače
90 a 180 ot/min

RGB LED vícebarevný světelný modul
Zobrazte až sedm barev v jednom zařízení
Provozní režim stálého světla
Vyžaduje tři okruhy pro plně  
sedmibarevný provoz

Horní montáž
(105 dB)

Horní montáž
(105 dB)

In-line provedení
(102 dB)

Horní montáž
(90 dB A hlas) 
(95 dB A tón)



ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ ADAPTÉRY

Tyto adaptéry přijímají napájecí modul 
a umožňují montáž sestavy na různé 
povrchy.

NAPÁJECÍ MODULY

Všechna světla a sirény fungují na  
24 V AC/DC
Napájecí moduly dostupné pro 24 V AC/DC 
24 V AC/DC nebo 120/240 V AC

Modul IO-Link
Diskrétní řízení dat a diagnostiky v reálném 
čase

PŘEDMONTOVANÉ ZÁKLADNY

Základní mechanický adaptér a napájecí 
modul 24 V AC/DC 
Napájecí modul nelze v terénu odpojit

PŘEDKONFIGUROVANÉ ZÁKLADNY

Kompletní předkonfigurované základny 
s napájecím modulem jsou k dispozici také 
jako jednotné katalogové číslo

Modul IO-Link120/240 V AC 
(sedm 

okruhů)

120/240 V AC 
(tři okruhy)

24 V AC/
DC (sedm 
okruhů)

Závitová 
trubka 
o délce 

10 a 25 cm

Předin-
stalované 
šrouby pro 

povrchovou 
montáž

Povrchová 
montáž 1/2 in. 

Interní NPT 
závit

Vertikální 
montáž

Standardní 
hliníkový 

držák na tyč 
délky 10, 25, 
40 a 60 cm

Mikrokonek-
tor M12 (5pinový) 
pro povrchovou 

montáž

Mikrokonektor M12 
(8pinový) pro 
povrchovou 

montážRychloupína-
cích 5 úrovní 

(předem 
zapojené)
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Modulární design usnadňuje konfiguraci a sestavování stohu tak, aby vyhovoval vaší aplikaci,  
jako „1-2-3“.
Všechny zvukové a světelné moduly v řadě Bulletin 856T pracují při 24 V AC/DC a sdílejí stejný montážní 
systém a lze je stohovat v požadovaném pořadí. Sestavy lze napájet 24 V AC/DC nebo 120/240 V AC.

Výběr komponent

Zvolte horní zvukový 
hlásič nebo maják

Vyberte světelné 
moduly nebo In-Line 
zvukové hlásiče

Vyberte modul 
napájení  
nebo IO-link*

Zvolte adaptér 
montážní základny 1

2

3

4

* Není kompatibilní s 5- nebo 8pinovými konektorovými základnami M12.

Klasifikace prostředí

Stupně krytí
Vhodné pro vnitřní  
i vnější použitíUL typ 4/4X/13, IP 65 IP66/671

Teplotní klasifikace

Provozní Uskladnění Relativní vlhkost

-30…+70 °C (-22…+158 °F)2 30…+85 °C (-22…+185 °F) 90 % nekondenzující
(1) Základny QR mají krytí IP66.
(2) -30…+45 °C (-22…+113 °F) pro báze QD.

Spojte se s námi.

www.rockwellautomation.cz
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation

