12 DO / 12 UI modul
Najkompaktnejší modul na trhu. Kombinácia 12 univerzálnych reléových výstupov a 12
univerzálnych vstupov šetrí miesto v rozvádzači a maximalizuje pomer cena / výkon. Je tiež
vybavený priemyselnou ochranou proti prehriatiu.

Vlastnosti
• 12x bezpotenciálové reléové výstupy, 10 A, zapínací prúd 500 A / 2 ms
- Životnosť relé: 100 000 cyklov pri maximálnom zaťažení, 2 000 000 cyklov pri
priemernom zaťažení
- Maximálne celkové zaťaženie 20 A
- Senzory v blízkosti relé monitorujú ich teplotu a v prípade núdze ich vypnú
• Konfigurácie výstupu:
- Samostatný spínaný výstup
- AC žalúzie s vnútorným blokovaním oboch výstupov
- PWM výstup
• 12 univerzálnych vstupov konfigurovateľných pre:
- NTC teplotné vstupy s rozsahom merania odporu 100 Ohm - 100 kOhm + -50 Ohm.
Odchýlka merania na 1 km kábli Cat6: -0,3 °C pri 25 °C. Terminál AREF zaručuje, že pri
meraní teploty nebude žiadny šum.
- Vstupy pre tlačidlá
- Reed / stavové vstupy
- Vstupy počítadla impulzov, frekvencia 200 Hz na kanál, vzorkovacia frekvencia 400 Hz
na kanál, doba impulzu > 2,5 milisekundy
- Analógové vstupy 0-10 V s rozsahom merania napätia 0-26 VDC, typ s jedným koncom,
rozlíšenie 12 bitov, presnosť 0,1% z plného rozsahu, vstupná impedancia > kOhm,
odmietnutie v normálnom režime 50 dB pri 60 Hz, doba premeny 1250 milisekúnd
- Pre analógový vstup 4-20 mA je potrebné pripojiť 500 Ohm rezistor a nastaviť v
Servisnom nastavení vstupné minimálne napätie na 2V (screenshot v galérii)
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: 1 W.
• Spotreba energie pre jedno zopnuté relé: 0,4 W.
• Stratový výkon pre každý 1 A zaťaženia: 0,16 W.
• Maximálny stratový výkon pri plnom zaťažení 20 A pre všetky zopnuté relé: 1 + 0,4x12 +
0,16x16 = 8,4 W
• Napájanie 24 VDC + -10 %
• Krytie: IP20, prevádzková teplota: -20 °C až 40 °C
• DIN lišta, 6 modulov. Šírka 107 mm, výška 59 mm.
DWG download
https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQwlLfIHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing
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