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* Uwaga: Jeśli wybrano napięcie sterujące 24V AC NIE UŻYWAĆ modułów z diodą zabezpieczającą.

  Wykorzystując elektryczne moduły integrujące można łatwo zaprojektować i złożyć wyspę zaworową składającą się 
z elektrorozdzielaczy serii 2400. Do budowy wyspy można wykorzystać elektrorozdzielacze z pilotami z cewkami o napięciach  
24 i 12 VDC (PNP) oraz napięciem zmiennym 24 VAC*.
Tak zbudowana wyspa zaworowa posiada stopień ochrony IP40 lub IP 65.

Do wysp z rozdzielaczami 
monostabilnymi z jedną cewką 
stosuje się 25-stykowe złącze 
elektryczne typu SUB-D

Płytka podtrzymująca łączy moduł elektryczny 
z modułem bazy elektrorozdzielacza. 
Elektrorozdzielacz może być wyjęty z baterii 
rozdzielaczy 
już połączonych. 

Dla jednego modułu elektrycznego wymagana 
jest jedna płytka podtrzymująca.

Elementy łączą się za pomocą 
śrub montażowych i zatrzasków.

Moż l iwe  j es t  użyc ie  modu łu 
2-pozycyjnego jako pierwszego 
terminalu w wyspach z 2, 6,10,14 
elektrorozdzielaczami.

Maksymalna l iczba sterowanych 
elektrorozdzielaczy: 16 sztuk
(4 x moduł 4-pozycyjny)

Do wysp z rozdzielaczami z dwoma 
cewkami stosuje się 37-stykowe 
złącze elektryczne SUB-D

dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Elektryczne moduły integrujące dla rozdzielaczy elektromagnetycznych
dla serii 2400 - rozmiar zaworów 18 mm

Seria 2400
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dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Elektryczne moduły integrujące dla rozdzielaczy elektromagnetycznych
dla serii 2400 - rozmiar zaworów 18 mm

Seria 2400

LICZBA ZAWORÓW W MODULE

04 = 4 zawory

02 = 2 zawory

TYP MODUŁU

00 = lewy IP40-PNP

02 = lewy IP40-PNP 
z diodą zabezp. PNP*

10 = lewy IP65-PNP

12 = lewy IP65-PNP 
z diodą zabezpieczającą*

01 = prawy IP40-PNP

03= prawy IP40-PNP 
z diodą zabezpieczającą*

11 = prawy IP65-PNP

13 = prawy IP65-PNP 
z diodą zabezpieczającą*

2400.   .

T

P

P T

Size 18 mmSerie 2400_GB_2012_Integral electrical connectionsIntegral electrical connections - Size 18 mm4 positions module2 positions module

Integral electrical connectionsSize 18 mm37 contacts front connector IP6525 contacts front connector IP65

Integral electrical connectionsSize 18 mmPlugClosing plate electrical positions

Integral electrical connectionsSize 18 mmVDMA support plateFLAT support plate

Integral electrical connectionsSize 18 mm4 positions box with 25 contacts connector

 

Waga 50 g

* tylko dla napięcia stałego (VDC)

Złącze 25-stykowe z zabezpieczeniem IP65

Płytka zamykająca wejścia elektryczne

Płytka podtrzymująca dla typu FLAT  moduł elektryczny 

Waga 98 g

Kod zamówieniowy Moduł dla 2 rozdzielaczy

Złącze 37-stykowe z zabezpieczeniem IP65

Kod zamówieniowy Kod zamówieniowy

2400.25.102400.37.10

Płytka zamykająca

Płytka podtrzymująca moduł elektryczny dla typu VDMA

Kod zamówieniowy Kod zamówieniowy

2400.00

Kod zamówieniowy

2440.50

Kod zamówieniowy

2430.50

2400.15.00

Moduł czterozaworowy z przyłączem 25-stykowym Wtyczka 15 mm z dwumetrowym kablem

Kod zamówieniowy

2400.04.25

Kod zamówieniowy

2400.15.02

Waga 120 g

Zabezpieczenie IP65 osiągane

wraz z kablem Pneumax z zab. IP65

Waga 5 g Waga 2 g

Waga 20 g Waga 20 g

Waga 65 g

Waga 50 g

Waga 40 g

Zabezpieczenie IP65 osiągane

wraz z kablem Pneumax z zab. IP65

Moduł dla 4 rozdzielaczy
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dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Elektryczne moduły integrujące dla rozdzielaczy elektromagnetycznych
dla serii 2400 - rozmiar zaworów 18 mm

Seria 2400

Accessories - Integral electrical connectionsIn line cable complete with connector IP40

Solenoid valves G1/8" - G 1/4"Accessories - Integral electrical connectionsCable complete with connector, 25 Poles IP65

Solenoid valves G1/8" - G 1/4"Accessories - Integral electrical connectionsCable complete with connector, 37 Poles IP65

 

Kabel ze złączem elektrycznym 25 lub 37 stykowym, zabezpieczenie IP40

Złącze elektryczne

25=25 stykowe

37=37 stykowe

Długość kabla

03= 3 m

05= 5 m

10=10 m

Długość kabla 

03=3 m

05=5 m

10=10 m

Typ złącza

10= w osi do przewodu 

90= pod kątem 90° do przewodu

Długość kabla

03= 3 m

05= 5 m

10= 10 m

Typ złącza 

10= w osi do przewodu

90= pod kątem 90° do przewodu

2400.  . Z D.00

Z
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Kabel ze złączem elektrycznym 25 stykowym, zabezpieczenie IP65

 

Kabel ze złączem elektrycznym 37 stykowym, zabezpieczenie IP65

Kod zamówieniowy

2300.25  .. D T

Kod zamówieniowy

D

T

D

T

2400.37  .. D T

Kod zamówieniowy
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Moduły praweModuły lewe

Złącze 25-stykowe typu SUB-D Złącze 37-stykowe typu SUB-D 37 

dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Elektryczne moduły integrujące dla rozdzielaczy elektromagnetycznych
dla serii 2400 - rozmiar zaworów 18 mm

Seria 2400


