
Optyczne urządzenia sygnalizujące

99dalsze informacje techniczne znajdą państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl
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Dane elektryczne PD 2100-M-AS-i PD 2100-LED-M 
Napięcie znamionowe 28 V 230 V ac 24 V dc

Znamionowy pobór prądu ok. 250 ma 12 ma 65 ma

Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz

Zakres działania 26,5 – 32,6 V ± 10% 21 – 29 V

Wyjście alarmowe  za pomocą as-i-Bus 230 V / 80 ma (przekaźnik MOs, rOn maks. = 35 Ω) (nc)

Lampy świaTła ciągłego Led
pd 2100-m-as-i / pd 2100-Led-m

Kontrolki maszynowe o eleganckim wyglądzie piramidkowym, wyposażone 
w diody świetlne o niezwykle długiej żywotności (> 50.000 h)
• odporne na wstrząsy i wibracje
• niewielki pobór prądu
• zminimalizowane koszty naprawy
• bezpieczeństwo bez kompromisów
• rozproszenie światła dzięki zastosowanie  

soczewki rozpraszającej w kolorowym kloszu
• zintegrowane monitorowane działania poprzez  

bezpotencjałowy styk komunikatów o zakłóceniu
• do zastosowań w urządzeniach bezpieczeństwa  

takich instalacji jak rentgenowskie i laserowe
Dodatkowo dla lamp AS-i-Bus:
• światło dostarczane przez system Bus
• sterowanie i monitorowanie działania bezpośrednio poprzez interfejs as

IP 55
+ 45 °C

- 25 °C

rodzaj 
ochrony

temperatura 
robocza

Dane mechaniczne PD 2100-M-AS-i PD 2100-LED-M 
Rodzaj pracy światło ciągłe

Żarówki led

Natężenie światła (DIN 5037) 1 5 cd

Kolor pokrywy przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski

Temperatura robocza - 25 °c ... + 45 °c - 25 °c ... + 55 °c

Temperatura składowania - 40 °c ... + 70 °c

Wilgotność względna 90%

Rodzaj ochrony według EN 60529 ip 55 (przy montażu pionowym/poziomym)

Klasa ochrony ii

Czas załączania 100%

Żywotność żarówki > 50.000 h

Materiał

pokrywa poliwęglan (pc)

obudowa aBs, jasnoszary zbliżony do ral 7035

płyta podstawy aBs, jasnoszary zbliżony do ral 7035

Przepust kablowy M20 x 1,5, do wyboru z boku lub z dołu

Zaciski przyłączeniowe cienkoprzewodowo 0,14 – 2,5 mm2

Typ podłączenia

M12 łącznik wtykowy 4 biegunowy

pin 1 as-i +

pin 2 NC

pin 3 as-i –

pin 4 NC

Gniazdko adresowania łącznik dc, Ø 1,3 mm   
                        as-i +

                        as-i –

Specyfikacja AS-i as-i 2.1, przystosowany do a/B według en 50295

Masa 300 g ac: 380 g / dc: 270 g

 1 przy przezroczystej pokrywie

Dane do zamówienia
Numery artykułów PD 2100-M-AS-i PD 2100-LED-M
Kolor pokrywy Napięcie znamionowe 26,5 V – 32,6 V 24 V dc

biały 211 20 50 2 004

żółty 211 20 60 3 005

czerwony 211 20 50 5 004 211 20 60 5 005

numery artykułów pozostałych kolorów - na zapytanie

Opcje / Osprzęt

GOST

Wymiary

Otwory montażowe
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Zgodność z normami

lampy światła ciągłego odpowiadają swymi właściwościami optycznymi normie europejskiej din en 842 pod tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja 
optyczna zagrożeń“. Możliwość opcjonalnego spełnienia wymagań normy din en 981 po tytułem “Bezpieczeństwo maszyn – sygnalizacja optyczno-akustyczna  
zagrożeń i sygnały informacyjne“.
czerwony kolor świateł jest sygnałem awaryjnym, a żółty sygnałem ostrzegawczym, co odpowiada wymaganiom normy iec 73 / din en 60073 / Vde 0199 pod 
tytułem “Kodowanie urządzeń sygnalizacyjnych i elementów obsługi za pomocą kolorów i pozostałych metod“.
informacje na temat optycznych sygnalizatorów zagrożenia znajdują się w normach:
en 60825-1 Bezpieczeństwo przed promieniowaniem pochodzącym od urządzeń laserowych, identyczne iec 825 i din-Vde 0837
din en 54  instalacje sygnalizacji pożarowej
din 54113-2 zasady ochrony przed promieniowaniem w zastosowaniach technicznych w urządzeniach rentgenowskich do 500 kV

Dalsze informacje na stronie 105

Numer artykułu:
287 10 50 0 040

PD 2100-M-AS-i PD 2100-LED-M
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PD 2100-M-AS-i PD 2100-LED-M+ 55 °C
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M-AS-i LED-M


