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Indikace přetížení ve stavovém slově a 
LED diodou na čelním panelu
GND
Ne
Aproximační
14 bitů

cca 200 kΩ
Napěťový (U)
Proudový (I)
Měřicí odpor (RTD)

0 ÷ +10 V (U)
0 ÷ +5 V (U)
0 ÷ +2 V (U)
0 ÷ +1 V (U)
0 ÷ +0,5 V (U)
0 ÷ +20 mA (I)
4 ÷ +20 mA (I)
Ni1000, Pt1000, Pt100 (RTD), OV 1000, TC, TZ

sběrnice CIB
zelená LED

27 V DC/50 mA, ze sběrnice CIB

svorkovnice
max. 2,5 mm2/1,5 mm2 s dutinkou

-20 .. +55 °C
-30 .. +70 °C
IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči
III.
2
libovolná
do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
3-MODUL

90 x 52 x 65 mm
108 g

Analogové vtupy

Počet vstupů:
Galvanické oddělení 
od vnitřních obvodů:
Diagnostika:

Společný vodič:
Vnější napájení:
Typ převodníku:
Rozlišení převodníku:
Vstupní odpor (pro napěťové 
rozsahy):
Typy vstupů (volitelný pro 
každý vstup individuálně 
konfi gurací v uživatelském 
programu IDM):
Měřicí rozsahy (volitelné pro 
každý vstup individuálně 
konfi gurací v uživatelském 
programu IDM):

Komunikace

Typ sběrnice:
Indikace stavu jednotky:
Napájení

Napájecí napětí/jm. proud:
Připojení

Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Provozní podmínky

Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň krytí: 
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Provedení:
Rozměry a hmotnost

Rozměry:
Hmotnost:

Převodník analog - digital ADC2-40M obsahuje 4 analogové vstupy se 

společnou svorkou GND.

Vstupy jsou konfi gurovatelné v programu IDM, nezávisle, jako napěťové 
(U) nebo proudové (I),  a dvouvodičové připojení odporových čidel (RTD).
Rozlišení analogově-digitálního převodníku ADC2-40M je 14 bitů.
Pro napájení pasivních odporových čidel (Ni, Pt, TC, TZ, apod.)
je na svorkovnici modulu k dispozici referenční napětí 5,4 V (svorka Uref ), 
čidla se napájí z tohoto výstupu.
Červená LED dioda na čelním panelu indikuje hodnotu
analogového vstupu mimo měřící rozsah (přetížení nebo
odlehčení, resp. rozpojení vstupu).
ADC2-40M v provedení 3 Modul je určen pro montáž do
rozvaděče, na DIN lištu EN60715.

Převodník analog - digital ADC2-40M

Zapojení Technické parametry:
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Záložka výstupy (digitální) software IDM

CIB +
CIB -

0(1)-10 0(4)-20

Ni, Pt
TC, TZ

V mA


