
Bilgi formu 6GK1415-2BA10
SIMATIC NET, DP/AS-Interface Link advanced,
Gateway PROFIBUS DP/AS-Interface with master
profile M3, M4 according to AS-i specification V3.0 for
integration in PROFIBUS DP, Single master with
display, Degree of protection IP20

Genel teknik veriler:
ürün tanımı PROFIBUS DP/AS-Interface Link
ürün tipi tanımı DP/AS-i LINK Advanced (basit master)
IP koruma türü IP20
elektrik bağlantısı modeli AS-Interface Vida bağlantısı
gerilim beslemesi türü AS-i veya 24 V DC üzerinden
işletim koşulu ayrı 24 V gerilim beslemesi Hayır
besleme gerilimi opsiyonel harici besleme
geriliminden DC'de

V 24

alınan akım

● AS-Interface prfil hattından

— 30 V'ta maksimum mA 250

— 24 V'ta AS-i Power24V ile maksimum mA 250

Güç kaybı [W] W 7,5
izolasyon gerilimi anma değeri V 500
ürün fonksiyonu AS-i Power24V için uygun Evet

● not ürün versiyonu 4 / Firmware V2.2

ürün özelliği yedeklenebilir Evet

● not Y-Link ile bağlantılı
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ürün fonksiyonu

● web tabanlı yönetim Evet

● Eposta üzerinden teşhis Evet

● potansiyel ayrım Evet

gösterge modeli

● LED'li durum göstergesi olarak SF, BF, ON, APF, CER, AUP, CM

● ekranlı durum göstergesi olarak LCD Display, tam ekran, arka plan aydınlatma, 128 x
64 piksel

projelendirme türü AS-Interface Kullanıcı ekranı, entegre web sunucu, STEP7, GSD,
devre kontrol arayüzü

İletişim/ Protokol:
sürüm AS-Interface spesifikasyonu V 3.0
AS-Interface master profili destekli M4 (AS-Interface Spesifikasyonu V 3.0 gereğince)
veri transferi türü PROFIBUS
arabirim sayısı

● AS-Interface olarak 1

● RS 485 uyarınca 1

● Industrial Ethernet uyarınca 1

● PROFINET uyarınca 0

● Wireless uyarınca 0

● USB uyarınca 0

● diğer 1

ürün bileşeni optik arabirim Hayır
protokol destekli

● ASIsafe(Safety at work) protokolü Hayır

● PROFIsafe protokolü Hayır

● PROFIBUS protokolü Evet

● PROFINET IO protokolü Hayır

● PROFINET CBA protokolü Hayır

● TCP/IP Evet

● SNMP Evet

kablosuz iletişim standardı IEEE 802.11 Hayır

Girişler/ Çıkışlar:
giriş sayısı AS-Interface için maksimum 496
çıkış sayısı AS-Interface için maksimum 496
AS-i Slave sayısı AS-Interface başına maksimum 62
veriyolu döngü süresi AS-Interface

● 31 Slave'de ms 5

● 62 Slave'de ms 10

dijital G/Ç verilerine erişim proses veri görüntüsü/Perifer adresler
analog G/Ç verilerine erişim Proses veri görüntüsü/Perifer adresler ve veri seti

transferi üzerinden
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Mekanik veriler:
genişlik mm 90
yükseklik mm 132
derinlik mm 88,5
sabitleme türü 35 mm’lik montaj rayına tırnaklı sabitleme
modül formatı IP20

Ortam koşulları:
ortam sıcaklığı

● yatay profil yayının montajında °C 0 ... 60

● taşıma esnasında °C -30 ... +70

● depolama sırasında °C -30 ... +70

izafi hava nemi 25 °C'de işletim sırasında maksimum % 95
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte
maksimum

m 3 000

Emniyet:
kullanma uygunluğu emniyetli fonksiyon Hayır
patlama koruması işareti işletim malzemesi güvenliği
için

● EEx ia Hayır

● EEx ib Hayır

gaza karşı patlama koruması kategorisi yok
toza karşı patlama koruması kategorisi yok

Sertifikalar/ Onaylar:
General Product Approval EMC For use in haz-

ardous loca-
tions

Declaration of
Conformity

FM

Declaration of
Conformity

Shipping Ap-
proval

other

Miscellaneous Confirmation

Diğer bilgiler
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=439&ci=470&cao=556
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/6GK1415-2BA10/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
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=6GK1415-2BA10

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/6GK1415-2BA10

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=6GK1415-2BA10&lang=en
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http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6GK1415-2BA10
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/6GK1415-2BA10
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