
Andover Continuum

BACnet

b3 xP I/O bővítőmodulok
A BACnet (b3) „plug-in” bővítőmoduljai segítségével könnyen, rugalmasan és 
költséghatékonyan adhatunk további I/O kapacitást a vezérlőkhöz. Maximum 2 modul és 1, 
legfeljebb 3 méterre elhelyezhető kijelző csatlakoztatható közvetlenül a BACnet vezérlőhöz, 
maximum 180 mA vehető igénybe. Külső tápegységgel sem adhatóak további modulok egy 
vezérlőhöz. 

•  Csak az alábbi vezérlők alkalmasak i2 xP modulok fogadására:

b3920, b3810, b3814, b3850, b3851, b3853, bCX1 CR

•  IP20 védelem

•  CE megfelelőség

Műszaki jellemzők
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 82 mm x 180 mm x 40 mm

Modul Leírás Terhelhetőség Fogyasztás

Bemenetek
xPDI8 8 digitális bemenet fesz. mentes kontaktusokhoz. Mely lehet 0-5 V, 50 mA

és számlálóbementként is konfigurálható (140 Hz)

Analóg kimenetek
xPAO2 2 analóg kimenet, 2 potenciométer 0-10 V, 0-20 mA 80 mA

szoftveres visszajelzés nélkül 
xPAO4 4 analóg kimenet,4 potenciométer 0-10 V, 0-20 mA 120 mA

szoftveres visszajelzés nélkül 

Digitális kimenetek
xPDO2 2 digitális C típusú (SPDT) relékimenet, 24 VAC/30 VDC 60 mA

0,1 sec PWM vezérléshez  3 A esetén 
xPDO4 4 digitális C típusú (SPDT) relékimenet, 24 VAC/30 VDC 100 mA

0,1 sec PWM vezérléshez 3 A esetén
xPUI4 4 univerzális bemenet 24 VAC/30 VDC 125 mA
 •  0 - 5.115 VDC 3 A esetén
 •  hőmérséklet -34°C –  +110 °C
 •  Számláló 4 Hz
 •  Felügyelt és digitális

Kétirányú modellek
xPBD4 3 univerzális bemenet 24 VAC/30 VDC 125 mA
 •  1 UI/140 kHz számláló 3 A esetén
 •  4 digitális C típusú (SPDT) relékimenet
xPBA4 3 univerzális bemenet 24 VAC/30 VDC 60 mA
 •  1 UI/110 kHz számláló 3 A esetén
 •  4 analóg kimenet 0-10 VDC (0-20 mA nem támogatott) felülbíráló kapcsolóval

Helyi kijelző modul
xPDisplay 4 soros x 16 karakteres, 3 m-re elvihető N/A 60 mA

b3 DI8 digitális bemeneti modul xPDI8

b3 AO2 analóg kimeneti modul xPAO2

b3 AO4 analóg kimeneti modul xPAO4

b3 DO2 digitális kimeneti modul xPDO2

b3 DO4 digitális kimeneti modul xPDO4

b3 univerzális bemeneti modul xPUI4

b3 helyi kijelző modul (900 mm kábellel) xP-Display

b3 helyi kijelző modul (3 m kábellel) xP-Display-10

4UI / 4DO bővítőmodul* xPBD4

4UI / 4AO bővítőmodul* xPBA4

*csak bCX1-CR-xx vezérlőkhöz

Bővítőmodulok b3 xP


