
ficha técnica do produto BMXCPS4002
característica power supply module X80 - 100..240 V 

AC

__________________________________________________________________________________________

Principal
linha de produto Modicon X80

tipo de produto ou componente módulo da fonte de alimentação

compatibilidade do produto all backplane

função disponível temperature sensing
uptime duration
remaining lifetime
redundancy information
redundancy test

tensão primária 100..0,240 V

tipo do circuito de alimentação CA

potência secundária 18 W 3.3 V DC at 0...60 °C I/O module logic power supply
40 W 24 V DC at 0...60 °C I/O module power supply and processor if 3.
3 V not loaded

Complementar
limite da tensão primária 85..0,264 V

frequência da rede 50/60 Hz

limites de frequência da rede 47...63 Hz

potência aparente 0.07 kVA

corrente de entrada 0.52 A 240 V
1.04 A 115 V

corrente de irrupção <= 30 A 120 V
<= 60 A 240 V

I²t na ativação <= 1 A².s 120 V
<= 3 A².s 240 V

It na ativação <= 0.05 A.s 120 V
<= 0.07 A.s 240 V

tipo de proteção fusível interno não acessível circuito primário
proteção de sobrecarga circuito secundário
proteção de sobretensão circuito secundário
proteção contra curtos-circuitos circuito secundário

corrente na tensão secundária 1.3 A 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S
5.5 A 3.3 V DC I/O module logic power supply

dissipação de alimentação em W <= 8.5 W

LED de status 1 LED green presence of voltages (OK)
1 LED green redundancy OK
1 LED green power supply status
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tipo de controle reinício a frio do botão de pressão REPOR

conexão elétrica 1 conector 2 pino(s) relé de alarme
1 conector 5 pino(s) alimentação da linha, aterramento de proteção

resistência de isolamento >= 100 MOhm primária/terra
>= 100 MOhm primária/secundária

peso do produto 0.51 kg

Meio ambiente
imunidade a microquebras <= 1 ms

força dielétrica 1500 V primária/secundária fonte de alimentação lógica do módulo 
E/S
1500 V primária/secundária processador e fonte de alimentação do 
módulo E/S
2300 V primária/secundária fonte de alimentação do sensor
1500 V primária/terra
500 V aterramento/sensor de saída de 24 V

resistência à vibração 3 gn

grau de proteção IP IP20

certificações do produto CE
CSA
UL
RCM
Marinha Mercante
EAC

padrões EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201

temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...85 °C

temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...60 °C

umidade relativa 5...95 % sem condensação

tratamento de proteção revestimento protetor Humiseal 1A33
TC

característica ambiental 3C3 para EN/IEC 60721-3-3
3C4 para EN/IEC 60721-3-3

altitude de funcionamento 0...2000 m
2000...5000 m (with derating factor)

Oferta sustentável
Status de oferta sustentável Produto Green Premium

RoHS Conforme - from 1623 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh Reference not containing SVHC above the threshold

Perfil ambiental do produto Available

Instruções sobre final de vida de produto Available
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