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 DC15－30V ولتاژ کاری

 30mA /DC 24V توان مصرفی استاتیک

 80mA /DC 24V توان مصرفی دینامیک

  HDL Buspro اینترفیس

 10A/CH خروجی)رله(

 10VDC/4mA-20mA-0 خروجی )سیگنال(

 کابل تک هسته ای  0.85mm-0.75 ترمینال باس

 ورودی

 ورودی دیجیتال ) ورودی بدون ولتاژ و خشک ( 
 (mv 10000-0 )ورودی آنالوگ ولتاژی 

 ( μA 20000-4000) ورودی آنالوگ جریانی

 شرایط محیطی

 ℃45~℃5- دمای کاری

 Up to  90% رطوبت نسبی کاری

 ℃60+~℃20- دمای داخلی

 Up to 93% رطوبت نسبی داخلی

 استانداردها 

CE 

RoHS 

 اطالعات فیزیکی محصول 

 （mm）66×90×144 ابعاد

 375g وزن

 Nylon جنس

 IP20 درجه حفاظت

   HDL-MSC06.432    کااناال ورودو و          6ماژولی با

خروجی می باشد که قابلیت پشتیبانی از انواع سیگنال هاو ورودو           

کانال خروجی  6و خروجی آنالوگ/ دیجیتال را دارد. همچنین داراو           

 به صورت رله می باشد.

 عملکردهاو ماژول

 پشتیبانی از انواع ورودی: ■

 ورودی دیجیتال ) ورودی بدون ولتاژ و خشک ( 

 (mv 10000-0 ورودی آنالوگ ولتاژی )

 ( μA 20000-4000ورودی آنالوگ جریانی )

قابلیت تبدیل سیگنال الکتریکی انندازه گیری شده به کمیت فیزیکیی     ■

 معادل مانند دما، روشنایی، فشار،رطوبت.

 پشتیبانی از انواع خروجی: ■

   6تا  1( : کانال  10Aخروجی دیجیتال ) به صورت رله 

  8و  7( : کانال mv 10000-0 خروجی آنالوگ ولتاژی )

  8و  7(  : کانال μA 20000-4000خروجی آنالوگ جریانی )

 قابلیت بروزرسانی آنالین ■

 نحوه سیم بندو شبکه باس

 نگاه کلی مالحظات

  KNX پورت

DC24V  قرمز 

COM  سیاه 

DATA-  سفید 

DATA+ زرد  
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 6ch I/O module برگه اطالعات 

HDL-MSC06.432 

 .نصب ماژول داخل تابلو برق می باشد ■

و کابل مسی تک هسته ای با  KNX، کابل   CAT5Eجهت سیم بندی از کابل       ■

 استفاده نمایید.  0.8mmقطر 

 هر کانال را نشانه گذاری کنید. ■

 تمامی اتصاالت خروجی چک شود. ■

 اتصال به صورت سری )دست با دست( می باشد. ■

 قسمت قدرت و باس از هم تفکیک شوند. ■

 نکات مهم

 نوع بار و توان توصیه شده  

1600 W المپ رشته ای 

1000 W ترانسفورماتور القایی 

800 W ترانسفورماتور الکتریکی 

1H (1HP=746 W) موتور 

1600 W  230المپ هالوژنV 

 المپ خال

1000 W 

800 W 
Uncompensated luminaire 

Parallel compensated    

 T5/TBالمپ فلور سنت 

1000 W 

900 W 
Uncompensated luminaire 

Parallel compensated    

800 W  المپDUO 
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 ابعاد و سیم کشی

 6ch I/O module برگه اطالعات 

HDL-MSC06.432 

 نماو کنارو نماو جلو

 خروجی رله ای  : 6 –1خروجی  -1

 میلی آمپر 20میلی آمپر تا  4ولت یا 10-0: خروجی آنالوگ   8-7خروجی  -2

ک سبز خواهد زد.نشانگر -3 شم  : در صورتی که دستگاه به درستی کار کند چ

 میلی آمپر 20میلی آمپر تا  4ولت، 10-0: ورودی دیجیتال، ورودو -4

شتن به مدت باتن برنامه ریزو -5 گاه دا  می توان آدرس ماژول را تغیر داد. 3s:در صورت ن

 Data+, Data-,COM, DC24Vاز سمت چپ به راست  : Busproاینترفیس  -6
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: ورودی های ماژول می توانند به دو صورت دیجیتال    توجه

 و آنالوگ مورد استفاده قرار گیرند.    

 

 

 مالحظات امنیتی

 بیشتر شود. NM 0.4نیروی گشتاور اعمالی نباید از  ■ 

 در سیم بندی شبکه باس دقت نمایید در غیر این صورت به تجهیزات شما آسیب می رساند. ■

 از تماس با مایعات و گازهای خورند اجتناب شود. ■

 .نصب ماژول داخل تابلو برق می باشد ■

 اتصال باس به صورت سری )دست با دست ( می باشد. ■

 . قسمت قدرت و باس از هم تفکیک شوند ■

 مراحل نصب 


