
 

 

           

 Danfoss Automation Solutions فروش و خدمات تجهیزات الکترونیک دانفوس

 MCX08M2 یمشخصات فن

 منبع تغذیه: 

• V AC 85-265   ،Hz  60/50.  :20ماکزیمم مصرف برق VA  .  :عایقبندی بین منبع تغذیه و ولتاژ فوق پایین

 تقویت شده.

• V DC 20-60  ،24 v AC ±15%   ،Hz SELV 60/50 .  :10ماکزیمم مصرف برق W  ، 17 VA عایقبندی بین .

   منبع برق و ولتاژ فوق پایین: عملکردی.

I/O  مشخصات تعداد نوع 

ورودی  

 آنالوگ 

NTC 
 ولت   1تا   0

 ولت   10تا   0

PT1000 

4 AI5, AI6, AI7, AI8 
 قابل انتخاب هستند: ورودی های آنالوگ که از طریق نرم افزار به صورت زیر  

 است. MΩ 1ولت: امپدانس بزرگتر از   10تا  0ولت،  5تا   0ولت،   1تا   0 -

- NTC  (10 kΩ    25در   )درجه سانتیگراد 

- PT1000 
 AI1, AI2, AI3, AI4 4 یونیورسال

ورودی های یونیورسال آنالوگ که از طریق نرم افزار به صورت زیر قابل انتخاب  

 هستند:

 میلی آمپر(   20روشن/خاموش )جریان:  -

 است. MΩ 1ولت: امپدانس بزرگتر از   10تا  0ولت،  5تا   0ولت،   1تا   0 -

 میلی آمپر.   20تا   4میلی آمپر،   20تا   0 -

- NTC  (10 kΩ   گرادیدرجه سانت 25در)  

- PT1000 
12 V+  12تغذیه منبع V DC ،100  میلی آمپر    20تا  4میلی آمپر ماکزیمم برای

 مجموع بر روی تمام خروجی ها(. )درترانسمیتر 

5 V+   5تغذیه منبع V DC ،120  میلی آمپر   5تا   0میلی آمپر ماکزیمم برای

 مجموع بر روی تمام خروجی ها(. )درترانسمیتر 

ورودی  

 دیجیتال 

تماس بدون  

 ولتاژ 

8 DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6, DI7, DI8 
 میلی آمپر   10مصرف جریان: 

خروجی  

 آنالوگ 

گزینه های  

ولت    10تا   0

DC 

2 AO3, AO4 
  KΩ  (10 1، مینیمم بار   DCولت    10تا  0خروجی آنالوگ عایقبندی شده  -

 میلی آمپر( برای هر خروجی. 
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PWM 
PPM 
0/10 
VDC 

2 AO1, AO2 
 افزار بصورت:خروجی های آنالوگ قابل انتخاب از طریق نرم 

- 0/10 V DC  1مینیمم بار KΩ (10  برای هر خروجی )میلی آمپر 

  (PPM)خروجی پالسی، سنکرون شده با خط در مدوالسیون موقعیت پالس  -

 (PWM)یا مدوالسیون طول پالس  

هرتز تا   20با دامنه   (PPM)خروجی پالس در مدوالسیون موقعیت پالسی   -

 ولت. 6.8کیلوهرتز: ولتاژ مدار باز:  1

خروجی  

 دیجیتال 

 عایقبندی بین رله: عملکردی  8 رله 

  32: حد بار جریانی کل تقویت شده: عایقبندی بین رله ها و قطعات ولتاژ فوق پایین

 آمپر 

C1-NO1, C2-NO2 
میلی ثانیه( رله های تماسی نرمال باز   20 – آمپر   80جریان راش ورودی باال ) 

(Normally Open)  16 .آمپر 

 ویژگی های هر رله: 

 سیکل  100،000 –برای بارهای مقاومتی   ACولت   250آمپر ،  10 -

با  سیکل  230،000 –برای بارهای مقاومتی  ACولت    230آمپر ،  3.5 -

Cos (phi)=0.5 

C5-NO5, C6-NO6 
 آمپر  8 (Normally Open)رله های تماسی نرمال باز 

 ویِژگی های هر رله: 

 سیکل 100،000 –برای بارهای مقاومتی  ACولت  250آمپر،   6 -

 Cosبا   100،000  –برای بارهای القایی  ACولت  250آمپر،   4 -

(phi)=0.6 
C3-NO3-NC3, C4-NO4-NC4, C7-NO7-NC7, C8-NO8-NC8 

 میلی آمپر  8های تماسی متغییر رله 

 مشخصات هر رله: 

 سیکل 100،000 –برای بارهای مقاومتی  ACولت  250آمپر،   6 -

 Cosبا   100،000  –برای بارهای القایی  ACولت  250آمپر،   4 -

(phi)=0.6 
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 دیاگرام اتصال ها

 :برد فوقانی
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 تحتانی:برد 

 

 

 :دیبا دانفوس سنتر در ارتباط باش 

 021-44012046  : تلفن

 09128582596    : واتساپ  و  لیموبا

 www.Danfosscenter.ir  وب سایت:
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