
System sygnalizowania  
856T 70 mm Control Tower™ 
Uniwersalne zastosowanie i łatwa konfiguracja

Elastyczność zastosowania, modułowość i efektywność 
nowej generacji
Nowy system sygnalizacyjny 856T Control Tower ma sprawdzoną, 
modułową konstrukcję, która oferuje jasne oświetlenie diodami LED, 
jak również możliwość wyboru spośród szerokiej gamy technologii 
dźwiękowych – a wszystko to w obudowie o średnicy 70 mm. Dzięki 
takiej nowej konstrukcji, wieże z serii 856T są niezawodnymi 
urządzeniami o wszechstronnym zastosowaniu, mimo że liczba 
komponentów została tu znacznie zmniejszona. 

Właściwości i zalety wież 
sygnalizacyjnych serii 856T 

• Możliwość monitorowania 
większości krytycznych stanów 
maszyny za pomocą jednego 
urządzenia sygnalizującego – mamy 
tu siedem dostępnych obwodów

• Bezproblemowe działanie 
w trudnych warunkach otoczenia

– Stopień ochrony IP66/67

–  Rozszerzony zakres temperatur 
pracy (-30…+70°C) 

• Łatwiejszy wybór dzięki 
zmniejszonej liczbie komponentów

• Zminimalizowany czas instalacji 
i konfiguracji

–  Łatwe podłączenie przewodów 
(łączówki wtykowe lub 
szybkozłącza M12)

–  Wewnętrzne przełączniki DIP 
do wyboru wyjścia modułu lub 
funkcji

• Wiele komunikatów głosowych 
uzupełniających wskazania 
graficzne

• Dostępne na rynku, jako oddzielne 
komponenty lub jako wstępnie 
skonfigurowane zespoły, 
zmontowane fabrycznie

• Funkcja IO-Link umożliwia integrację 
z urządzeniami połączonymi 
w ramach The Connected 
Enterprise®, dostarczając 
informacje o stanie (godziny pracy, 
liczniki obwodów) i komunikaty 
diagnostyczne (wykrywanie przerwy/
zwarcia w obwodzie, wibracji) z wieży 
sygnalizacyjnej 856T bezpośrednio 
do systemu sterowania, co znacznie 
pomaga w zminimalizowaniu 
przestojów i zwiększeniu 
produktywności



LAMPY SYGNALIZACYJNE 
ZAMONTOWANE NA GÓRZE

Światło stałe/migające
Możliwość wyboru przełącznikiem DIP

Lampy stroboskopowe
Pojedynczy lub podwójny stroboskop
Możliwość wyboru przełącznikiem DIP

Lampy obrotowe
Dwie prędkości do wyboru, 90 i 180 obr./min

Lampy wielokolorowe z diodami LED RGB
Światło stale
Wymaga trzech obwodów do pełnego
działania w siedmiu kolorach

SYGNALIZATORY DŹWIĘKOWE

Przetwornik dźwięku
80 różnych tonów
Trzy wejścia do zewnętrznego wyboru  
maks. siedmiu różnych tonów

Z możliwością zapisu
Odtwarza do siedmiu nagranych komunikatów 
głosowych
Sterowanie kanałami za pomocą zewnętrznego 
oprzewodowania

Piezoelektryczne
Pojedynczy obwód
Maks. osiem tonów, wybieranych 
przełącznikiem DIP

MODUŁY ŚWIETLNE

Moduł ze światłem stałym
Białe diody LED w kolorowej soczewce z 
tworzywa sztucznego. Czerwona dioda LED  
do modułu ze światłem czerwonym

Moduł świetlny wielofunkcyjny
Światło stałe/migające/stroboskopowe/
podwójne stroboskopowe
Migające 2 Hz
Stroboskop (1-impulsowy) 1,4 Hz
Stroboskop (2-impulsowy) 1,4 Hz
Funkcja wybierana w module za pomocą 
przełącznika DIP

Moduł świetlny obrotowy
Dwie prędkości wybierane za pomocą 
przełącznika DIP
(90 i 180 obr./min)

Moduł świetlny wielokolorowy z diodami LED RGB
Wyświetla do siedmiu kolorów w jednym 
urządzeniu
Świeci światłem stałym
Wymaga trzech obwodów do pełnego działania  
w siedmiu kolorach

Montowany na 
górze

(105 dB)

Montowany na 
górze

(105 dB)

Wbudowany
(102 dB)

Montowany na górze
(sygnalizacja głosowa 90 dB) 
(sygnalizacja tonowa 95 dB)



ADAPTERY DO MONTAŻU PODSTAWY

Te adaptery są dostosowane do modułu 
zasilania i umożliwiają montaż zespołu do 
różnych powierzchni.

MODUŁY ZASILANIA

Wszystkie światła i sygnalizatory 
dźwiękowe są zasilane napięciem  
24 V AC/DC
Dostępne moduły zasilania 24 V AC/DC  
i 24 V AC/DC lub 120/240 V AC

Moduł IO-Link
Sterowanie dyskretne i diagnostyka 
w czasie rzeczywistym

WSTĘPNIE ZMONTOWANE PODSTAWY

Mechaniczny adapter podstawy i moduł 
zasilania 24 V AC/DC 
Modułu zasilania nie można odłączać na 
obiekcie

PODSTAWY WSTĘPNIE 
SKONFIGUROWANE

Kompletne, wstępnie skonfigurowane 
podstawy z modułem zasilania, dostępne 
również pod jednym numerem katalogowym

Moduł IO-Link120/240 V AC/
DC (siedem 
obwodów)

120/240 V AC 
(trzy obwody)

24 V AC/
DC (siedem 
obwodów)

Rura gwintowana 
o dł. 10 i 25 cm

Montaż 
powierzchniowy za 
pomocą wstępnie 
założonych śrub

Montaż 
powierzchniowy 

1/2 cala Gwint 
wewnętrzny NPT

Montaż 
pionowy

Montaż do 
standardowego 
aluminiowego 

słupka o dł. 10, 25, 
40 i 60 cm

Złącze micro 
M12 (5-stykowe) 

do montażu 
powierzchniowego

Złącze micro 
M12 (8-stykowe) 

do montażu 
powierzchniowegoSzybkozłącze 

5 poziomów 
(wersja 

wstępnie 
połączona)



Connect with us.

Expanding human possibility is a registered trademark of Rockwell Automation. Alphabetically list all Rockwell Automation trademarks used in the publication. 
Positioning should be approximately 0.3” (7.62mm) from above list of locations and from below publication number.

Font: Barlow Condensed, Regular, 8 pt., 80% black, centered. 

Publication ENCOMP-QR004I-EN-P - Month 20XX  |  Supersedes Publication ENCOMP-QR004H-EN-P - Month 20XX
Copyright © 2020 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

Allen-Bradley, expanding human possibility i The Connected Enterprise są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Publikacja 856T-PP001B-PL-P – marzec 2022

Copyright © 2022 Rockwell Automation, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.

Modułowa konstrukcja sprawia, że jej dostosowanie do potrzeb i składanie jest dziecinnie proste.
Wszystkie moduły dźwiękowe i świetlne z serii 856T są zasilane napięciem 24 V AC/DC, a ponadto mają ten 
sam system montażu, dzięki czemu można je montować, jedną na drugiej, w dowolnej kolejności. Zespoły 
mogą być zasilane napięciem 24 V AC/DC lub 120/240V AC.

Dobór komponentów

Wybrać górny sygnalizator  
dźwiękowy lub lampę sygnalizacyjną

Wybrać moduły świetlne  
lub wbudowane  
sygnalizatory dźwiękowe

Wybrać moduł zasilania  
lub Moduł IO-link*

Wybrać adapter  
montażowy podstawy 
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*Nie pasuje do podstawy ze złączem M12, 5- lub 8-stykowym

Środowisko pracy

Stopień ochrony obudowy
Do użytku we wnętrzach  
i na zewnątrzTyp UL 4/4X/13 IP66/671

Zakres temperatur

Praca Przechowywanie Wilgotność względna

-30…+70°C (-22…+158°F)2 30…+85°C (-22…+185°F) 90% bez kondensacji
(1)  Podstawy z szybkozłączem mają stopień ochrony IP66.
(2)  Dla podstaw z szybkozłączem -30…+45°C (-22…+113°F).

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

