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Aşırı gerilim koruma fişi - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008
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)

Enerji beslemesi için cihaz aşırı gerilim korumalı PT koruyucu fişi, görsel hata uyarısı, nominal gerilim: 24 V ve
2 iletkenli topraksız sinyal devresi, nominal gerilim: 24 V.

Bu ürün neden satın alınır

 Tüm fişler CHECKMASTER ile test edilebilir.

 İki parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı

 Taban elemanı montajın bütünleyici bir parçasıdır

 Kesintisiz geçmeli sinyal devresi koruması

 Test ve bakım amacıyla fişin empedanssız ayrılması

Önemli ticari bilgiler
Ambalaj birimi 10 STK

GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)

GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918819323

Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 25,830 g

Gümrük tarife numarası 85363010

Teknik veriler

Ölçüler
Yükseklik 44,8 mm

Genişlik 17,5 mm

Derinlik 51,7 mm

Genişlik birimi 1 Birim

Komple modül yüksekliği 90 mm

Komple modül genişliği 17,7 mm

Komple modül derinliği 65,5 mm

Ortam şartları
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Aşırı gerilim koruma fişi - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008
Teknik veriler

Ortam şartları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 85 °C

Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 85 °C

Genel
Muhafaza malzemesi PA 6.6

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V-0

Renk jet siyah RAL 9005

Montaj tipi Taban elemanı üzerinde

Tasarım Erkek

Akım besleme arestörü şu yazılım versiyonu ile başlayan
CHECKMASTER ile test edilebilir: SW rev. 1,00'den itibaren

Hareket yönü L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground

Koruyucu devre, enerji besleme
IEC kategorisi III

T3

EN tip T3

Arestör nominal gerilimi Uc 34 V AC

44 V DC

Nominal frekans fN 50 Hz (60 Hz)

Nominal yük akımı IL 6 A (30 °C)

İşletme etkin akımı IC, UC'de ≤ 1,5 mA

Toprak iletkeni akımı IPE ≤ 5 µA

Nominal deşarj akımı In (8/20) µs 700 A

Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs 2 kA

Kombine aşırı gerilim UOC 2 kV

Koruma seviyesi Up (L-N) ≤ 0,18 kV

Koruma seviyesi Up (L-PE) ≤ 0,55 kV

Tepki süresi (L-N) ≤ 25 ns

Tepki süresi (L-PE) ≤ 100 ns

Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı optik

Bağlantı (koruyucu devre, enerji besleme)
Bağlantı tipi Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı)

Bağlantı yöntemi IN PLUGTRAB geçmeli sitemi

Bağlantı yöntemi OUT PLUGTRAB geçmeli sitemi

Vida yivi M3

Kablo soyma uzunluğu 8 mm

Koruyucu devre, bilgi teknolojisi
Nominal gerilim UN 24 V AC

Arestör nominal gerilimi Uc 40 V DC

28 V AC
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Teknik veriler

Koruyucu devre, bilgi teknolojisi
Nominal akım 450 mA (45 °C)

İşletme etkin akımı IC, UC'de ≤ 5 µA

Toprak iletkeni akımı IPE ≤ 2 µA

Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-İletken) 10 kA

Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) 10 kA

Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (İletken-İletken) 10 kA

Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (İletken-Yer) 20 kA (toplamda)

Gerilim koruma seviyesi UP (çekirdek-çekirdek) ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA)

Gerilim koruma seviyesi UP (çekirdek-toprak) ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA)

Tepki süresi tA (İletken-İletken) ≤ 1 ns

Tepki süresi tA (İletken-Yer) ≤ 100 ns

Giriş zayıflaması aE, sym. tip. 0,5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω)

tip. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω)

tip. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω)

Sınır frekansı fg (3 dB), 50 Ohm sistemde simetrik tip. 8 MHz

Sınır frekansı fg (3 dB), 150 Ohm sistemde simetrik tip. 3 MHz

Sınır frekansı fg (3 dB), 600 Ohm sistemde simetrik tip. 800 kHz

Kapasite (İletken-İletken) tip. 1,1 nF

Kapasite (İletken-Yer) tip. 4 pF

Seri dirençler 2,2 Ω ±10 %

Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı Optik, ikaz kontağı

1 kV/µs'de çıkış gerilim sınırlaması (kablo-kablo) ≤ 55 V

1 kV/µs'de çıkış gerilim sınırlaması (kablo-toprak) ≤ 25 V

In'de artık gerilim, (iletken-iletken) ≤ 55 V

Ian'de artık gerilim (10/1000)µs (iletken-iletken) ≤ 65 V

Darbe akımı direnci (kablo-kablo) C2 - 10 kV/5 kA

C3 - 23 A

Darbe akımı direnci (kablo-toprak) C2 - 10 kV/5 kA

D1 - 2,5 kA

Enerji besleme, genel
Bağlantı tipi Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı)

Bağlantı yöntemi IN PLUGTRAB geçmeli sitemi

Bağlantı yöntemi OUT PLUGTRAB geçmeli sitemi

Vida yivi M3

Kablo soyma uzunluğu 8 mm

Standartlar (koruyucu devre, bilgi teknolojisi)
IEC kategorisi C1

C2

C3
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Teknik veriler

Standartlar (koruyucu devre, bilgi teknolojisi)
D1

Çizimler

Piktogram Boyutlu çizim

6
5

,5

5
1

,5

90 17,7

Şekil fiş ve taban elemanından oluşan tüm modülü göstermektedir.

Devre şeması

IN OUT

12(+)11(+)

7(-) 8(-)

5 6

1 2

3 4

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140201

eCl@ss 4.1 27130801

eCl@ss 5.0 27130801

eCl@ss 5.1 27130801

eCl@ss 6.0 27130807

eCl@ss 7.0 27130807

eCl@ss 8.0 27130810

eCl@ss 9.0 27130810

ETIM

ETIM 2.0 EC000943

ETIM 3.0 EC000943

ETIM 4.0 EC000899

ETIM 5.0 EC001473

ETIM 6.0 EC000941
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Sınıflandırma

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010

UNSPSC 7.0901 39121610

UNSPSC 11 39121610

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121620

Onaylar

Onaylar

Onaylar

EAC / EAC

Ex Onayları

Onay ayrıntıları

EAC      RU C-
DE.A*30.B01561

EAC      EAC-Zulassung

Aksesuarlar

Aksesuarlar

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

 
 

Etiket kalemi
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Aşırı gerilim koruma fişi - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008
Aksesuarlar

Etiket kalemi - X-PEN 0,35 - 0811228

Mürekkep kartuşsuz etiket kalemi, etiketlerin elle yazılması için, silinmeye son derece dayanıklı, yazı kalınlığı 0.35
mm

 
 

Etiketli klemens işaretleyici

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 491 - 500'e kadar, montaj tipi:
yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm

 
 

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Ardışık sayılar 2 - 20, 22 - 40 vb. 82 - 100'a kadar, montaj tipi:
yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm

 
 

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Tek sayılar 1 - 19, 21 - 39, vb. 81 - 99'a kadar, montaj tipi:
yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm

 
 

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, Dikey baskılı: Ardışık sayılar 1 - 10, 11 - 20 vb. 91 - 100'e kadar, montaj tipi:
yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm

 
 

Klemens markalama
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Aksesuarlar

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: yassı etiket oluğuna
takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,1 x 5,2 mm

 
 

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668

Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: yassı etiket oluğuna
takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm

 
 

Gerekli ek ürünler

Aşırı gerilim koruma taban elemanı - PT PE/S+1X2-BE - 2856265

PT koruyucu fişi için taban elemanı, enerji beslemesi ve 2 kablolu topraksız sinyal devresi için aşırı gerilim korumalı,
NS 35/7.5 ve NS 35/15 üzerine montaj için, gövde genişliği: 17.5 mm
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