
Bilgi formu 3RK1100-1CQ20-0AA3
AS-i compact module K45 digital 4 DQ, IP67 4 x output, 1 A 24 V DC
maximal 3 A for all outputs 4 x M12 socket Mounting plate 3RK1901-
2EA00 or 3RK1901-2DA00 must be ordered separately

Genel teknik veriler
ürün modeli dijital G/Ç modülleri, IP 67 - K45 alan kullanımı için
Tip 4 çιkιş
ikincil tip modeli standart alt birim
G/Ç konfigürasyonu 8
ID/ID2 kodu 0/F
Adet G/Ç soketleri 4
elektrik bağlantısı modeli giriş ve çıkışlar M12 vida bağlantısı
AS-Interface toplam akιm sarfiyatı maks. 45 mA
İşletim gerilimi AS-Interface spesifikasyonu uyarınca 26,5 ... 31,6 V
toprak bağlantısı M12 soketlerinin PIN5'i üzerinden Çıkış yassı soket üzerinden (2,8

x 0,8 mm Form A)
Adresleme ön adresleme soketi
AS-Interface bağlantı yanlış kutup koruması monteli
Teslimat açıklaması modüllerin teslimatı montaj plakasız yapılır
Açıklama 1 çıkış devreleri beslemesi için 20 - 30 V DC'lik harici bir ilave

besleme (AUX POWER) gereklidir. İlave besleme, VDE 0106
(PELV), koruma sınıfı III uyarınca olmalıdır.

Sensör beslemesi
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akım dayanıklılığı sensör beslemesi tüm girişler için

● 40 °C ortam sıcaklığında 200 mA

Girişler
dijital giriş sayısı 0
bağlantı tekniği türü 2 ve 3 iletkenli teknik
Giriş devrelemesi transistör PNP
Girişler AS-Interface üzerinden sensör beslemesi kιsa devre ve aşιrι yük dirençli

Çıkışlar
dijital çıkışların sayısı 4
gerilim türü çıkış gerilimleri DC
Çıkışlar gerilim beslemesi, harici DC 24 V siyah AS-Interface yassı hattı üzerinden
akım dayanıklılığı yarı iletken çıkışı DC-13'te 24 V'ta 1 A
Çıkışlar toplam akım

● maks. 3 A

anahtar çıkışı modeli transistör (PNP)
fiş yerleşim modeli çıkışlar standart yerleşim
Çıkışlar soket yerleşimi 3 = "-", 4 = çıkış, 5 = toprak bağlantısı
çıkış özelliği kısa devre mukavemeti Evet
Çıkışlar

● kısa devre korumasι monteli

● anti-endüktif koruma monteli

● koruma zamanlayıcısı (watchdog) monteli

Gösterge
Durum göstergesi

● gösterge G/Ç LED sarı

● gösterge yardımcı voltaj (Uhilf) LED yeşil

● gösterge AS-Interface/teşhis çift LED yeşil/kırmızı

Veri bit yerleşimi
Veri bit yerleşimi

● soket 1 PIN 4 = OUT1 (D0)

● soket 2 PIN 4 = OUT2 (D1)

● soket 3 PIN 4 = OUT3 (D2)

● soket 4 PIN 4 = OUT4 (D3)

Ortam koşulları
ortam sıcaklığı

● işletim sırasında -25 ... +85 °C

● depolama sırasında -40 ... +85 °C

IP koruma türü IP67

Mekanik veriler
genişlik 45 mm
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yükseklik 80 mm
derinlik 30 mm
sabitleme türü kompakt modül için montaj plakası K45 üzerinden montaj rayına /

duvara montaj

Sertifikalar/Onaylar
General Product Approval EMC Declaration of Conformity

Miscellaneous

Shipping Approval other

other
Confirmation Miscellaneous

Diğer bilgiler
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RK1100-1CQ20-0AA3

Cax online generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1100-1CQ20-0AA3

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1100-1CQ20-0AA3&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=447&ci=450&cao=539
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RK1100-1CQ20-0AA3
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1100-1CQ20-0AA3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1100-1CQ20-0AA3
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1100-1CQ20-0AA3&lang=en
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