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Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 4, pin
sayısı: 5, kodlama: A - standardı, slot ataması: Çift, durum göstergesi: Evet, pnp; ana kablo bağlantısı: M23
fişli bağlantı 90°, ekranlama: hayır

Bu ürün neden satın alınır

 Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik

 Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir

 Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği

 Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu

Önemli ticari bilgiler
Ambalaj birimi 1 STK

GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)

GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918177874

Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 107,500 g

Gümrük tarife numarası 85366990

Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)

Teknik veriler

Genel
Nominal gerilim 24 V DC

Maks. işletme gerilimi Umax 30 V DC

I/O sinyali başına akım taşıma kapasitesi 2 A

Slot başına akım taşıma kapasitesi 4 A

Toplam nominal akım 12 A

Kutup sayısı 5

Slot sayısı 4

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0

Sensör/aktüatör bağlantı sistemi M12 dişi konnektör
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Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
Teknik veriler

Ortam şartları
Koruma sınıf IP65

IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma) -20 °C ... 75 °C

Lokal diyagnostik fonksiyonu
Lokal diyagnostikler Besleme gerilimi yeşil LED

I/O durum göstergesi Sarı LED

Ana kablo verileri/bağlantı bilgileri
Bağlantı tipi M23 fişli bağlantı

Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku 0,4 Nm

İzolasyon malzemesi
Muhafaza malzemesi PA

Kontak malzemesi CuSn

Kontak yüzey malzemesi Ni/Au

Kontak taşıyıcı malzemesi PA

Kontak malzemesi, ana kablo tarafı CU alaşımı

Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı Altın kaplı

Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi PA

Dişli kovan malzemesi PA

Malzeme, O-ring NBR

Pin ataması
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı 1 / 4 (A) = 15

1 / 2 (B) = 7

2 / 4 (A) = 5

2 / 2 (B) = 4

3 / 4 (A) = 16

3 / 2 (B) = 8

4 / 4 (A) = 3

4 / 2 (B) = 14

1-4 / 1 (+ 24 V) = 19

1-4 / 3 (0 V) = 6

1-4 / 5 (PE) = 12

Standartlar ve Yönetmelikler
Standarda uygun bağlantı CUL

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0

Environmental Product Compliance
China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e

Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok
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Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140815

eCl@ss 4.1 27140815

eCl@ss 5.0 27143423

eCl@ss 5.1 27143423

eCl@ss 6.0 27143423

eCl@ss 7.0 27449001

eCl@ss 8.0 27279219

eCl@ss 9.0 27440108

ETIM

ETIM 2.0 EC000200

ETIM 3.0 EC001856

ETIM 4.0 EC002585

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 31251501

Onaylar

Onaylar

Onaylar

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Onayları

Onay ayrıntıları

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 118976

   

mm²/AWG/kcmil 22-16

Nominal gerilim UN 24 V
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Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
Onaylar

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 118976

   

mm²/AWG/kcmil 22-16

Nominal gerilim UN 24 V

EAC      EAC-Zulassung

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Ana kablo, montajlı

Ana kablo - RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684056

Ana kablo, uygulama: Sensör/aktüatör kutusu Plastik, pin sayısı: 19, slot ataması: Çift, durum göstergesi: Hayır; ana
kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlama: hayır

 
 

Ana kablo - RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684069

Ana kablo, uygulama: Sensör/aktüatör kutusu, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, pin sayısı: 19, slot
ataması: Çift, durum göstergesi: Hayır; ana kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 10 m,
ekranlama: hayır

 
 

Ana kablo - RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684072

Ana kablo, uygulama: Sensör/aktüatör kutusu, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, pin sayısı: 19, slot
ataması: Çift, durum göstergesi: Hayır; ana kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m,
ekranlama: hayır

 
 

https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1692417
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1692417
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1684056
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1684069
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1684072


https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1692417

21/11/2017   Sayfa 5 / 7

Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
Aksesuarlar

Ana kablo - RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684085

Ana kablo, uygulama: Sensör/aktüatör kutusu, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, pin sayısı: 19, slot
ataması: Çift, durum göstergesi: Hayır; ana kablo bağlantısı: M23 fişli bağlantı, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 10 m,
ekranlama: hayır

 
 

Dişi konnektör - V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000042

M23 soket, 19-kut., düz, serbestçe konfigüre edilebilir, lehim bağlantılı, 10 mm ... 14 mm çaplı kablolar için
 
 

Dişi konnektör - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044

M23 soket, 19-kut., açılı, serbestçe konfigüre edilebilir, lehim bağlantılı, 10 mm ... 14 mm çaplı kablolar için
 
 

Cihaz markalama

Etiket şeridi - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Etiket şeridi, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır,
klemens genişliği için: 18 mm, yazı alanı boyutu: 18 x 5 mm

 
 

Koruma kapağı

Vida fişi - PROT-M12 - 1680539

Sensör/aktüatör kablo, kutu ve ankastre konnektörlerinin boş M12 soketleri için M12 vida fişi
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Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
Aksesuarlar

Koruma kapağı - MSK 1 - 1665897

M23 metal mühürleme kapağı, boş M23 konnektörleri için, çelik kablosuz
 
 

Koruma kapağı - MSK 2 - 1665907

M23 metal mühürleme kapağı, boş M23 konnektörleri için, çelik kablolu
 
 

Koruma kapağı - KSK 1 - 1685013

Plastik mühürleme kapağı, boş M23 konnektörler için
 
 

Montaj aleti

Boru şeklinde anahtar - PLUSCON-RCS - 1665062

Özel boru şeklinde anahtar, M23 konnektör muhafazasının montaj aleti, kuplaj ve kovan muhafaza için
 
 

Tork araçları

Tornavida - TSD 04 SAC - 1208429

Tornavida, 0,4 Nm sıkma torku ve 4 mm altıgen uç, M12 konnektörler için
 
 

Tornavida aletleri
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Sensör/aktüatör kutusu - SACB-4/ 8-L-M23 - 1692417
Aksesuarlar

Aletler - SAC BIT M12-D15 - 1208432

M12 konnektörlü sensör/aktüatör kablolarının birleştirilmesi için somun ve birleştirmek için M12 konnektörler, 15 mm
diş çapı ile, 4 mm altıgen uç için

 
 

Aletler - SACC BIT M12-D20 - 1208445

20 mm diş çapına sahip M12 konnektörlerin birleştirilmesi için somun, 4 mm altıgen uç için
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