
Bilgi formu 3TK2907-0BB4
ADDITIONAL MODULE FOR CONTACTOR COMBINATION 7
ENABLING CIRCUITS DC OPERATION DC SOLENOID SYSTEM
DC 24V

Genel teknik veriler:
ürün tanımı kontaktör emniyeti kombinasyonu
gerilim türü

● kontrol besleme gerilimi DC

çıkış sayısı temassız yarı iletken anahtar elemanı
olarak

● emniyetli

— gecikmesiz anahtarlama 0

— gecikmeli anahtarlama 0

● sinyal fonksiyonu için

— gecikmesiz anahtarlama 0

— gecikmeli anahtarlama 0

çıkış sayısı kontaklı anahtar elemanı olarak

● açıcı olarak

— sinyal fonksiyonu için gecikmesiz
anahtarlama

0

— sinyal fonksiyonu için gecikmeli
anahtarlama

0

— emniyetli gecikmeli anahtarlama 0

— emniyetli gecikmesiz anahtarlama 0

● kapayıcı olarak

— sinyal fonksiyonu için gecikmesiz
anahtarlama

0

— sinyal fonksiyonu için gecikmeli
anahtarlama

0

— emniyetli gecikmeli anahtarlama 0

— emniyetli gecikmesiz anahtarlama 7

anahtarlama akım durumu

● AC-15'de

— 230 V'ta 4 A

— 400 V'ta 3 A

● DC-13'te

— 24 V'ta 6 A

— 230 V'ta 0,5 A

ürün özelliği çapraz devre emniyetli Hayır
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referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC
204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca

K

IP koruma türü IP20
ortam sıcaklığı işletim sırasında -25 ... +55 °C

Mekanik veriler:
emniyet teknikli kablolama modeli girişler bir kanallı
elektrik bağlantısı modeli vida bağlantısı
elektrik bağlantısı modeli soket modül Hayır
ürün modeli emniyet devresi için
giriş modeli

● başlangıç girişi Hayır

● geri akış girişi Hayır

● kademeli giriş/işletime uygun devreye alma Hayır

kademeleme modeli yok
genişlik 75 mm
yükseklik 97 mm
derinlik 148 mm

Ürün fonksiyonu:
ürün fonksiyonu

● ışıklı dolap kontrolü Hayır

● otomatik start Hayır

● koruyucu kapı kontrolü Hayır

● manyetik anahtar kontrolü Açıcı-Kapayıcı Hayır

● lazer tarayıcı kontrolü Hayır

● kontrollü başlatma Hayır

● ışıklı perde kontrolü Hayır

● manyetik anahtar kontrolü Açıcı-Açıcı Hayır

● ACİL KAPAT fonksiyonu Hayır

● emniyet paspası kontrolü Hayır

etkileşim uygunluğu pres kontrolü Hayır

Sertifikalar/ Onaylar:
emniyet entegre düzeyi (SIL) IEC 61508 uyarınca yok
kategori EN 954-1 uyarınca yok

General Product
Approval

Test Certificates other

Special Test Certificate Confirmation Environmental Confirma-
tions

Diğer bilgiler
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3TK2907-0BB4/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3TK2907-0BB4/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3TK2907-0BB4/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3TK2907-0BB4/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3TK2907-0BB4/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3TK2907-0BB4/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553


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

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
http://www.siemens.com/industrymall

Cax online generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2907-0BB4

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2907-0BB4

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=3TK2907-0BB4&lang=en

Son değişiklik: 29.11.2019
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