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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
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 kablosu, 4-kutup, Değişken kablo tipi, Fiş düz M12, A-kodlu, açık Soket düz M12, A-kodlu,
kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)

Bu ürün neden satın alınır

 Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler

 Esnek çözümler - değişken kablo uzunluğunda ve değişken kablo tiplerinde yapılandırılabilen malzemeler

Önemli ticari bilgiler
Ambalaj birimi 1 STK

Minimum sipariş miktarı 25 STK

Gümrük tarife numarası 85444290

Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)

Teknik veriler

Boyutlar
Kablo uzunluğu Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)

Ortam şartları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket)

Koruma sınıf IP65

IP67

IP68

Genel
40 °C'de nominal akım 4 A

Nominal gerilim 250 V AC

250 V DC

Kutup sayısı 4

İzolasyon direnci ≥ 100 MΩ

Kodlama A - standardı

Standartlar/yönetmelikler M12 fiş konnektör IEC 61076-2-101
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

Genel
Durum göstergesi Hayır

Koruyucu devre/komponent Kablosuz

Darbe gerilim kategorisi II

Kirlilik sınıfı 3

Takma/çekme çevrimleri ≥ 100

Tork 0,4 Nm (M12 fiş konnektör)

Malzeme
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı HB

Kontak malzemesi CuSn

Kontak yüzey malzemesi Ni/Au

Kontak taşıyıcı malzemesi TPU GF

Gövde malzemesi TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner

Malzeme, dişler Çinko pres döküm, nikel kaplı

Sızdırmaz malzeme NBR

Kablo karakteristikleri

Not Bu ürün kablo tipi seçilebilen sensör/aktüatör kablosudur. Mümkün olan
tüm kablo tiplerinin teknik verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Standartlar ve Yönetmelikler
Standart tanımlama M12 fiş konnektör

Standartlar/yönetmelikler IEC 61076-2-101

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı HB

PUR/PVC gri [100]
Kablo tipi PUR/PVC gri

Kablo tipi (kısaltma) 100

Kablo kısaltması LiYY-11Y

İletken kesit alanı 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,5 mm ±0,05 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,3 mm (Damar izolasyonu)

≥ 0,38 mm (Dış kablo kılıfı)

yaklaşık 0,35 mm (İç kılıf)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk gri RAL 7001

Dış kablo çapı D 5,2 mm ±0.2 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj 52 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj 52 mm

Eğilme çevrim sayısı 2000000
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PUR/PVC gri [100]
Eğilme yarıçapı 52 mm

Travers yolu 5 m

Travers oranı 3 m/s

Kablo ağırlığı 39 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Malzeme, iç kılıf PVC

Kablo izolasyon malzemesi PVC

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Ateşe dayanıklılık DIN UL-Style 20549'a uygun

Ortam sıcaklığı (çalışma) -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-5 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PUR/PVC sarı [140]
Kablo tipi PUR/PVC sarı

Kablo tipi (kısaltma) 140

Kablo kısaltması LiYY-11Y

UL AWM stili 20549

İletken kesit alanı 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,5 mm ±0,05 mm

Kalınlık, izolasyon yaklaşık 0,3 mm (Damar izolasyonu)

≥ 0,38 mm (Dış kablo kılıfı)

yaklaşık 0,35 mm (İç kılıf)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk sarı

Dış kablo çapı D 5,2 mm ±0.2 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj 52 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj 52 mm

Eğilme çevrim sayısı 2000000

Eğilme yarıçapı 52 mm

Travers yolu 5 m

Travers oranı 3 m/s

Kablo ağırlığı 39 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Malzeme, iç kılıf PVC
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PUR/PVC sarı [140]
Kablo izolasyon malzemesi PVC

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Ateşe dayanıklılık DIN UL-Style 20549'a uygun

Ortam sıcaklığı (çalışma) -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-5 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PUR irradiated halojensiz turuncu [150]
Kablo tipi PUR irradiated halojensiz turuncu

Kablo tipi (kısaltma) 150

Kablo kısaltması D12YSL11X-OB

İletken kesit alanı 4x 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 19x 0,15 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,05 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Bükülme uzunluğu, genel bükülme 27 mm

Dış kılıf, renk turuncu RAL 2003

Dış kablo çapı D 5,2 mm ±0.2 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj min. 15 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj min. 30 mm

Eğilme çevrim sayısı 5000000

Eğilme yarıçapı 52 mm

Travers yolu 10 m

Travers oranı 3 m/s

Torsiyon kuvveti ± 360 °/m

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PE

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İletken direnci maks. 57 Ω/km

Nominal gerilim, kablo 320 V (AC)

Test gerilimi, kablo 2500 V (50 Hz, 5 dakika)

Önemli özellikler silikon içermez

Işınlı

Halojensiz Kablo halojen içermez

Diğer direnç hidroliz ve mikrop dayanımlı

Kaynak sıçramalarına dayanıklı
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PUR irradiated halojensiz turuncu [150]
Ortam sıcaklığı (çalışma) -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj)

-40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj)

PUR ışınlı halojensiz sarı [160]
Kablo tipi PUR ışınlı halojensiz sarı

Kablo tipi (kısaltma) 160

İletken kesit alanı 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı)

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 19x 0,15 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,05 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Bükülme uzunluğu, genel bükülme 27 mm

Dış kılıf, renk sarı

Dış kablo çapı D 5,2 mm ±0.2 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj min. 15 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj min. 30 mm

Eğilme çevrim sayısı 5000000

Eğilme yarıçapı 52 mm

Travers yolu 10 m

Travers oranı 3 m/s

Torsiyon kuvveti 360 °/m

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PE

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İletken direnci ≤ 57 Ω/km

Nominal gerilim, kablo 320 V AC

Test gerilimi, kablo 2500 V AC (50 Hz, 5 dakika)

Önemli özellikler silikon içermez

Işınlı

Ateşe dayanıklılık DIN VDE 0472 kısım 804, B tipi test

Halojensiz Kablo halojen içermez

Diğer direnç hidroliz ve mikrop dayanımlı

Ortam sıcaklığı (çalışma) -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj)

-40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj)

PUR halojensiz turuncu [180]
Kablo tipi PUR halojensiz turuncu

Kablo tipi (kısaltma) 180

Kablo kısaltması Li9Y-11Y

UL AWM stili 20549

İletken kesit alanı 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı)
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Teknik veriler

PUR halojensiz turuncu [180]
AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,27 mm ±0.02 mm (Sinyal hattı)

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu)

yaklaşık 0,8 mm (Dış kablo kılıfı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk turuncu RAL 2003

Dış kablo çapı D 4,7 mm ±0,15 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj 23,5 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj 47 mm

Eğilme çevrim sayısı 4000000

Eğilme yarıçapı 47 mm

Travers yolu 10 m

Travers oranı 3 m/s

Hızlanma 10 m/s²

Kablo ağırlığı 30 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PP

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Önemli özellikler Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez

Ateşe dayanıklılık UL 758/1581 FT2'ye uygun

Halojensiz DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun

DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak

Diğer direnç Tuzlu suya dayanıklı

hidroliz ve mikrop dayanımlı

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PUR POWER 0.75 mm² siyah [186]
Kablo tipi PUR POWER 0.75 mm² siyah

Kablo tipi (kısaltma) 186

Kablo kısaltması LiY11Y

UL AWM stili 20549 / 1061 (80°C/300 V)

İletken kesit alanı 4x 0,75 mm² (Güç kablosu)

AWG sinyal hattı 18
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PUR POWER 0.75 mm² siyah [186]
İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,15 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,75 mm ±0,05 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu)

≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk siyah-gri RAL 7021

Dış kablo çapı D 5,9 mm ±0,15 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj 59 mm

Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum 5 x D

Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum 10 x D

Eğilme çevrim sayısı 2000000

Eğilme yarıçapı 59 mm

Travers yolu 5 m

Travers oranı 3 m/s

Hızlanma 5 m/s²

Kablo ağırlığı 57 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PVC

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 1 MΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 26 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Ateşe dayanıklılık UL 758/158'e uygun (yatay)

UL 758/1581 FT2'ye uygun

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e göre, 100°C'de 168 saat

Diğer direnç hidroliz ve mikrop dayanımlı

Az yapışkan

aşınmaya dayanıklı

Tuzlu suya dayanıklı

Ortam sıcaklığı (çalışma) -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-5 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PUR halojensiz sarı [240]
Kablo tipi PUR halojensiz sarı

Kablo tipi (kısaltma) 240

Kablo kısaltması Li9Y11Y

İletken kesit alanı 4x 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm
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Teknik veriler

PUR halojensiz sarı [240]
İzolasyon dahil iletken çapı 1,27 mm ±0.02 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu)

yaklaşık 0,8 mm (Dış kablo kılıfı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Bükülme uzunluğu, genel bükülme 49,5 mm

Dış kılıf, renk sarı

Dış kablo çapı D 4,7 mm ±0,15 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj 23,5 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj 47 mm

Eğilme çevrim sayısı 4000000

Eğilme yarıçapı 47 mm

Travers yolu 10 m

Travers oranı 3 m/s

Hızlanma 10 m/s²

Kablo ağırlığı 30 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PP

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Önemli özellikler esnek kablo kondüitine uygun

silikon içermez

Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez

Ateşe dayanıklılık DIN UL-Style 20549'a uygun

UL 758'e göre FT1'e uygun

Halojensiz DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun

DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak

Diğer direnç Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım

hidroliz ve mikrop dayanımlı

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PUR halojensiz gri [280]
Kablo tipi PUR halojensiz gri

Kablo tipi (kısaltma) 280

Kablo kısaltması Li9Y11Y

İletken kesit alanı 0,34 mm²

https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1697001
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1697001


https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1697001

17/11/2017   Sayfa 9 / 21
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Teknik veriler

PUR halojensiz gri [280]
AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,27 mm ±0.02 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu)

yaklaşık 0,8 mm (Dış kablo kılıfı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Bükülme uzunluğu, genel bükülme 49,5 mm

Dış kılıf, renk gri RAL 7001

Dış kablo çapı D 4,7 mm ±0,15 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj 23,5 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj 47 mm

Eğilme çevrim sayısı 4000000

Eğilme yarıçapı 47 mm

Travers yolu 10 m

Travers oranı 3 m/s

Hızlanma 10 m/s²

Kablo ağırlığı 30 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PP

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 100 MΩ*km

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Önemli özellikler esnek kablo kondüitine uygun

silikon içermez

Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez

Ateşe dayanıklılık DIN UL-Style 20549'a uygun

UL 758'e göre FT1'e uygun

Halojensiz DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun

DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak

Diğer direnç Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım

hidroliz ve mikrop dayanımlı

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PVC gri [500]
Kablo tipi PVC gri

Kablo tipi (kısaltma) 500
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PVC gri [500]
Kablo kısaltması LiYY

İletken kesit alanı 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,45 mm ±0.02 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu)

≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk gri RAL 7001

Dış kablo çapı D 5,2 mm ±0,15 mm

En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj 26 mm

En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj 52 mm

Kablo ağırlığı 40 kg/km

Dış kılıf, malzeme PVC

Kablo izolasyon malzemesi PVC

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V (AC)

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V (AC)

Ateşe dayanıklılık UL 758'e göre FT1'e uygun

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PVC sarı [540]
Kablo tipi PVC sarı

Kablo tipi (kısaltma) 540

Kablo kısaltması LiYY

İletken kesit alanı 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,45 mm ±0.02 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu)

≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk sarı

Dış kablo çapı D 5,2 mm ±0,15 mm

Kablo ağırlığı 40 kg/km
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PVC sarı [540]
Dış kılıf, malzeme PVC

Kablo izolasyon malzemesi PVC

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V (AC)

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Ateşe dayanıklılık UL-Style 2464'a uygun

UL 758/1581 FT1'e göre

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PVC sarı 105 °C [542]
Kablo tipi PVC sarı 105 °C

Kablo tipi (kısaltma) 542

Kablo kısaltması LiYY

İletken kesit alanı 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,55 mm ±0,05 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,38 mm (Damar izolasyonu)

≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk sarı

Dış kablo çapı D 5,5 mm ±0.2 mm

Kablo ağırlığı 43 kg/km

Dış kılıf, malzeme PVC

Kablo izolasyon malzemesi PVC

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci ≤ 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Ateşe dayanıklılık UL-Style 2517'ye uygun

UL VW1'e göre

Ortam sıcaklığı (çalışma) -25 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj)

Gray, çok esnek PUR [800]

Not Dış kılıf çok sağlam olduğundan, kablo sadece 5 cm'lik adımlarla
soyulmalıdır.
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

Gray, çok esnek PUR [800]
Kablo tipi Gray, çok esnek PUR

Kablo tipi (kısaltma) 800

Kablo kısaltması Li12YYTPE-HF

UL AWM stili 20233

İletken kesit alanı 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı)

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,3 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk gri RAL 7001

Dış kablo çapı D 4,8 mm ±0.2 mm

Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum 4 x D

Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum 7,5 x D

Eğilme çevrim sayısı 10000000

Minimum eğilme yarıçapı, sürükleme zinciri uygulamaları 7,5 x D

Travers yolu 5 m

Travers oranı 3,3 m/s

Hızlanma 5 m/s²

Eğilme çevrim sayısı 15000000

Eğilme yarıçapı 50 mm

Travers yolu 0,9 m

Travers oranı 5 m/s

Hızlanma 30 m/s²

Torsiyon kuvveti ± 360 °/m (1,000,000 torsiyon çevrimi)

Kablo ağırlığı 33,5 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PES

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 20 MΩ*km

İletken direnci yaklaşık 53 Ω/km

Nominal gerilim, kablo 300 V

Test gerilimi, kablo 2000 V

Önemli özellikler Kaynak taneciklerine dayanıklı kılıf, geri dönüştürülebilir, mat, yapışmaz,
aşınmaya dayanıklı, ateşe dayanıklı ve kendiliğinden söner

sadece dört farklı

Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez

Ateşe dayanıklılık IEC 60332-1-2'e uygun

UL 758/1581 VW-1'e göre

UL 758/1581 FT1'e göre

Halojensiz DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

Gray, çok esnek PUR [800]
Yağa dayanıklılık HD 22.10'a uygun

60811-404'e uygun olarak (dış kılıf)

Diğer direnç Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım

silikon içermez

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj)

-30 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj)

'a 120 °C (3000 s için)

PUR halojensiz siyah [PUR]
Kablo tipi PUR halojensiz siyah

Kablo tipi (kısaltma) PUR

Kablo kısaltması Li9Y11Y-HF

UL AWM stili 20549 / 10493 (80°C/300 V)

İletken kesit alanı 4x 0,34 mm²

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,27 mm ±0.02 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,21 mm

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk siyah-gri RAL 7021

Dış kılıf kalınlığı yaklaşık 0,5 mm

Dış kablo çapı D 4,2 mm ±0,15 mm

Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum 5 x D

Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum 10 x D

Eğilme çevrim sayısı 10000000

Minimum eğilme yarıçapı, sürükleme zinciri uygulamaları 10 x D

Travers yolu 10 m

Travers oranı 3 m/s

Hızlanma 10 m/s²

Kablo ağırlığı 30 kg/km

Dış kılıf, malzeme PUR

Kablo izolasyon malzemesi PP

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 1 GΩ*km

İletken direnci ≤ 58 Ω/km

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Önemli özellikler esnek kablo kondüitine uygun

silikon içermez

Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PUR halojensiz siyah [PUR]
esnek

Ateşe dayanıklılık UL 758/1581 FT2'ye uygun

DIN EN 60332-2-2 (20 s)

Halojensiz DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun

DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak

Diğer direnç Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım

hidroliz ve mikrop dayanımlı

kısmi UV-dayanımlı DIN EN ISO 4892-2-A'ya uygun olarak

Az yapışkan

aşınmaya dayanıklı

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

PVC siyah [PVC]
Kablo tipi PVC siyah

Kablo tipi (kısaltma) PVC

Kablo kısaltması LiYY

UL AWM stili 2464 / 1729 (80°C/300 V)

İletken kesit alanı 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı)

AWG sinyal hattı 22

İletken yapısı, sinyal hattı 42x 0,10 mm

İzolasyon dahil iletken çapı 1,45 mm ±0.02 mm

Kalınlık, izolasyon ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu)

Kablo renkleri kahverengi, beyaz, mavi, siyah

Genel bükülme 4 tel, bükümlü

Dış kılıf, renk siyah RAL 9005

Dış kılıf kalınlığı ≥ 0,76 mm

Dış kablo çapı D 5,2 mm ±0,15 mm

Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum 5 x D

Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum 10 x D

Kablo ağırlığı 40 kg/km

Dış kılıf, malzeme PVC

Kablo izolasyon malzemesi PVC

İletken malzeme Çıplak Cu litz telleri

İzolasyon direnci ≥ 200 MΩ*km (20 °C'de)

İletken direnci maks. 58 Ω/km (20 °C'de)

Nominal gerilim, kablo ≤ 300 V

Test gerilimi, kablo ≥ 3000 V

Ateşe dayanıklılık UL 758/1581 FT1'e göre

UL 758/1581'e göre (Kablo Alevi)
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Teknik veriler

PVC siyah [PVC]
DIN EN 60332-1-2 standardına uygun

Yağa dayanıklılık DIN EN 60811-2-1'e göre, 60 °C'de 168 h

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)

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

Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Çizimler

Şematik diyagram

4 3

1 2

Pin ataması, M12 fiş, 4 pinli, A kodlu, fiş tarafının görünüşü

Şematik diyagram

3 4

2 1

M12 soketin pin ataması, 4 pinli, A kodlu, dişi tarafın görünüşü

Kablo kesiti

PUR/PVC gri [100]

Kablo kesiti

PUR/PVC sarı [140]

Kablo kesiti

PUR irradiated halojensiz turuncu [150]

Kablo kesiti

PUR ışınlı halojensiz sarı [160]
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001

Kablo kesiti

PUR halojensiz turuncu [180]

Kablo kesiti

PUR POWER 0.75 mm² siyah [186]

Kablo kesiti

PUR halojensiz sarı [240]

Kablo kesiti

PUR halojensiz gri [280]

Kablo kesiti

PVC gri [500]

Kablo kesiti

PVC sarı [540]

Kablo kesiti

PVC sarı 105 °C [542]

Kablo kesiti

Gray, çok esnek PUR [800]
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001

Kablo kesiti

PVC siyah [PVC]

Boyutlu çizim

46,8

Ø
1

1

Ø
1

4
,8

M
1

2

Fiş M12 x 1, düz, ekranlı

Boyutlu çizim

44

Ø
1

1

Ø
1

4
,8

M
1

2

M12 x 1 dişi konnektör, düz

Devre şeması

11

4

33

22

4

M12 fiş ve M12 soketin kontak ataması

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060306

eCl@ss 4.1 27060306

eCl@ss 5.0 27061801

eCl@ss 5.1 27061801

eCl@ss 6.0 27061801

eCl@ss 7.0 27061801

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

ETIM

ETIM 2.0 EC000830

ETIM 3.0 EC001855

ETIM 4.0 EC001855

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501

UNSPSC 7.0901 31251501

UNSPSC 11 31251501
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Sınıflandırma

UNSPSC
UNSPSC 12.01 31251501

UNSPSC 13.2 31251501

Onaylar

Onaylar

Onaylar

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex Onayları

Onay ayrıntıları

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 221474

   

Nominal akım IN 4 A

Nominal gerilim UN 300 V

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 221474

   

Nominal akım IN 4 A

Nominal gerilim UN 300 V

EAC      EAC-Zulassung

cULus Listed      

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Etiket kalemi
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Aksesuarlar

Etiket kalemi - B-STIFT - 1051993

Etiket kalemi, baskısız etiket şeritlerinin manüel yazılması için, lekelenmeye ve suya dayanıklı, yazı kalınlığı 0.5 mm
 
 

Etiket taşıyıcı kablo

Kablo etiketi taşıyıcı - PATO 2/15 - 1013122

Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 2,8-4,4 mm, yazı alanı boyutu: 4 x 15 mm
 
 

Kablo etiketi taşıyıcı - PATO 3/15 - 1013135

Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 4,4-6,7 mm, yazı alanı boyutu: 4 x 15 mm
 
 

Kablo etiketi taşıyıcı - PATO 4/15 - 1013148

Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: clip on, kablo çapı aralığı: 6,7-10 mm, yazı alanı boyutu: 4 x 15 mm
 
 

Güvenlik kilitleme

Emniyet klipsi - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988

M12 konnektörlü sensör/aktüatör kablolarının pin tarafı için sigorta klipsi ve birleştirmek için M12 konnektörler, uygun
diş çapı: 15 mm için veya 14 mm anahtar boyutlu bir Alyan anahtarı için, geçmeli bağlantıların alet kullanılmadan
kesilmesini önler
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Aksesuarlar

Emniyet klipsi - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

M12 konnektörlü sensör/aktüatör kablolarının soket tarafı için sigorta klipsi ve birleştirmek için M12 konnektörler,
uygun diş çapı: 15 mm için veya 14 mm anahtar boyutlu bir Alyan anahtarı için, geçmeli bağlantıların alet
kullanılmadan kesilmesini önler

 
 

Kablo markalama

Geçme etiket - PABA WH/15 - 1013151

Geçme etiket, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 0,6-50 mm,
yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm

 
 

Geçme etiket - PABA YE/15 - 1013698

Geçme etiket, Şerit, sarı, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 0,6-50 mm,
yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm

 
 

Geçme etiket - PABA RD/15 - 1013944

Geçme etiket, Şerit, kırmızı, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 0,6-50
mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm

 
 

Koruma kapağı

Mühürlü kapak - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Tespit bantlı plastik M12 mühürleme kapağı, sensör kabloları için, boş M12 soketler için
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Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - 1697001
Aksesuarlar

Vida fişi - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Tespit bantlı M12 mühürleme kapağı, sensör kabloları için, boş M12 soketler için
 
 

Tork araçları

Tornavida - TSD 04 SAC - 1208429

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

Tornavida - TSD-M 1,2NM - 1212224

Tork ayarlı tornavida, EN ISO 6789 standardına uygun doğruluk, 0.3 ‑ 1.2 Nm arası ayarlanabilir
 
 

Tornavida aletleri

Adaptör ek parçası - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

TSD-M...tork aletleri için adaptör ucu, E6.3-1/4" uç ve SAC uçları için 4 mm altıgen
 
 

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

 
 

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1697001
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1697001
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1430899
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1208429
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1212224
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1212600
https://www.phoenixcontact.com/tr/products/1208432

