
856T 70 mm Control Tower  
Sinyal Sistemi 
Esnek ve Yapılandırması Kolay

Yeni Nesil Esneklik, Modülerlik ve Etkinlik
Yeni 856T Control Tower sinyal sistemi, hepsi 700 mm çapında bir 
muhafaza içerisinde parlak LED aydınlatma ve geniş ses teknolojisi 
seçenekleri barındıran kanıtlanmış, modüler yapı tasarımına sahiptir. 
Bu yeni tasarım, 856T’nin fonksiyon ve esneklikten ödün vermeden 
daha az sayıda komponent ile en geniş kapsamlı sinyal uygulamalarını 
karşılamasına olanak sağlar. 

Bülten 856T Özellikler ve 
Faydalar 

• Tek bir sinyal cihazında makinedeki 
daha kritik durumları izleme 
özelliğine sahiptir, yedi devre 
mevcuttur

• Zorlu çevre koşullarında 
performans

– IP66/67 girişim sınıflandırması

–  Daha geniş çalışma sıcaklığı 
aralığı (-30…+70°C) 

• Düşük sayıda komponent sayesinde 
daha kolay seçim

• Minimum kurulum ve ayar süresi
–  Kolay kablo sonlandırma (M12 

hızlı bağlantı kesme tabanları 
için basmalı terminal blokları)

–  Modül çıktısı veya fonksiyonunu 
seçmek için DIP siviçleri

• Görsel sunumu tamamlamak için 
birden fazla sesli seçenek

• Ayrı komponentler olarak veya 
önceden yapılandırılmış, fabrikada 
monte edilmiş şekilde satın alma için 
hazır

• IO-Link fonksiyonu The Connected 
Enterprise® ile entegrasyona imkan 
tanır, duruş sürelerini minimuma 
indirmeye ve üretkenliği artırmaya 
yardımcı olmak için 856T’den 
doğrudan bir kontrol sistemine 
durum bilgisi (çalışma saati, devre 
sayaçları) ve diyagnostik (açık/kısa 
devre tespit, titreşim gösterimi) 
sağlar



ÜSTTEN MONTE EDILEN UYARI IŞIKLARI

Sabit/Yanıp Sönen
DIP sivici seçilebilir

Uyarı Işıkları
Tek veya çift palslı uyarı ışığı
DIP sivici seçilebilir

Döner Uyarı Işığı
İki hız, seçilebilir, 90 ve 180 dev/dak

RGB LED Çok renkli uyarı ışığı
Sabit çalışma modu
Tam yedi renkte çalışma
için üç devre gereklidir

SES ISKANDILLERI

Transdüser
80 farklı ton
Yedi adede kadar farklı ton arasından seçim 
yapmak için üç giriş

Kaydedilebilir
Yedi adede kadar önceden kaydedilmiş sesli 
mesaj oynatır
Harici kablolama ile kanal kontrolü

Piezoelektrik
Tek devre
Sekiz tona kadar, DIP sivici seçilebilir

IŞIK MODÜLLERI

Sabit Işık Modülü
Renkli plastik lens beyaz LED’ler lens Kırmızı 
ışık modülü için kırmızı LED

Çok Fonksiyonlu Işık Modülü
Sabit/Yanıp Sönen/Uyarı Işığı/Çift Uyarı Işığı
2Hz yanıp sönen
Uyarı Işığı (1 pals) 1,4 Hz
Uyarı Işığı (2 pals) 1,4 Hz
Fonksiyon modülde DIP sivici ile seçilir

Döner Işık Modülü
DIP sivici ile iki hız seçilebilir
(90 ve 180 dev/dak)

RGB LED Çok Renkli Işık Modülü
Bir cihazda yedi renge kadar görüntüler
Sabit ışık çalışma modu
Tam yedi renkte çalışma için üç devre gerekir

Üstten montaj
(105 dB)

Üstten montaj
(105 dB)

Sıralı
(102 dB)

Üstten montaj
(90 dB A ses) 
(95 dB A ton)



TABAN MONTAJ ADAPTÖRLERI

Bu adaptörler güç modülünü kabul eder 
ve grubun çok farklı yüzeylere monte 
edilmesine imkan tanır.

GÜÇ MODÜLLERI

Tüm ışıklar ve ses iskandilleri 24 VAC/DC 
üzerinde çalışır
Güç modülleri 24 VAC/DC 24 VAC/DC veya 
120/240 VAC için mevcuttur

IO-Link modülü
Ayrık kontrol gerçek zamanlı veri ve 
diyagnostik

ÖNCEDEN MONTE EDILMIŞ TABANLAR

Taban mekanik adaptör ve 24 VAC/DC güç 
modülü 
Güç modülü sahada ayrılamaz

ÖNCEDEN YAPILANDIRILMIŞ TABANLAR

Güç modülü ile komple önceden 
yapılandırılmış tabanlar ayrıca tek katalog 
numarası olarak da mevcuttur

IO-Link 
modülü

120/240 VAC 
(yedi devre)

120/240 VAC 
(üç devre)

24 VAC/DC 
(yedi devre)

Dişli boru 
10 ve 

25 cm boru 
uzunlukları

Yüzeye 
monte edilen 

önceden 
takılmış 
vidalar

Yüzeye 
montaj 1/2 inç 

NPT iç diş

Dikey monte

Standart 
alüminyum 

kutup montaj 
10, 25, 40 ve 
60 cm kutup 
uzunlukları

Yüzeye monte 
edilen M12 mikro 
konnektör (5 pim)

Yüzeye monte 
edilen M12 mikro 
konnektör (8 pim)

Hızlı bırakmalı 
5 seviye 

(önceden 
kablolanmış)
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Modüler tasarım uygulamanızın ihtiyacını karşılamak için bir grubu yapılandırmayı ve monte etmeyi 
"1-2-3" kadar kolaylaştırır.
Bülten 856T grubu içerisindeki tüm ses ve ışık modülleri 24 VAC/DC’de çalışır, aynı montaj sistemini paylaşır 
ve istenen sıra ile dizilebilir. Gruplara 24 VAC/DC veya 120/240 VAC ile enerji verilebilir.

Komponent Seçimi

Üst Ses Iskandili 
veya Uyarı Işığı seçin

Işık Modülleri veya 
Sıralı Ses Iskandili 
seçin

Güç  
veya IO-link 
Modülünü seçin*

Tabana Montajlı 
Adaptör seçin 1

2

3

4

* M12 5 veya 8 pim konnektör tabanları ile uyumlu değil.

Çevresel Sınıflandırmalar

Girişim Sınıflandırmaları
İç ve dış mekan  
kullanımı için uygunUL Tip 4/4X/13 IP66/671

Sıcaklık Sınıflandırmaları

Çalıştırma Depolama Bağıl Nem

-30…+70°C (-22…+158°F)2 30…+85°C (-22…+185°F) %90 yoğuşmasız
(1)  QR tabanlar IP66’dır.
(2)  QD tabanlar için -30…+45°C (-22…+113°F).

Bizimle iletişimde olun
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