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                                                          FICHA TÉCNICA

PM32T2-D

Descrição:

 16 Entradas Digitais.

 16 Saídas Digitais Transistor.

 2 Portas Seriais (RS232 / RS485)

 Porta Ethernet

Características Técnicas:

 TR de saída (DC 24V) / saída de relé

 200 nano segundos/passo 

 32 pts. I / O digital (16 entradas e 16 saídas)

 Memória abundante de 10k Passo

 Memória de dados com 10.000 word

 Ampliação: Max. 11 módulos (máximo 384 pts.)

 Tamanho compacto de 30X90X61mm / 120g

 3 built-in Comm. Ports (RS232C, RS422/485, Ethernet)

 Porta USB e slot para cartão SD

 2 Contadores Rápidos integrados á CPU (sentido único → 16 khz /Up_Down x2 → 4khz)

 Até 3 entradas rápidas configuradas;

 Built-in 100Kpps Saída de Pulso de 2 eixos (posicionamento)

 Consumo de corrente por ponto 200 mA, consumo por módulo 2 A
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1. Conexão Física

1.1 Portas de Comunicação e Alimentação
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1.2 Entradas Digitais e Saídas Digitais
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1.3 Esquema de ligação das Entradas e Saídas Digitais

Para a correta conexão das Entradas e Saídas Digitais é necessário utilizar o cabo de comunicação 
ATIVA CSL-CPM conectado ao módulo borneira (Smart Link) SL40.
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Dimensionamento:
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