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Starterkit - AXC F 2152 STARTERKIT - 1046568
Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u
in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing.
(http://phoenixcontact.nl/download)

AXC F 2152-starterkit inclusief PLCnext Control AXC F 2152, spanningsschakelaar, digitaal in- en
uitgangsmoduul, analoog in- en uitgangsmoduul, potentiometer, schakelaarmoduul, PROFICLOUD-licentie
alsmede netvoeding, patchkabel, landconnectoren en documentatie.

Artikelomschrijving
Wilt u zich eerst overtuigen van de werking, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de PLCnext Technology in een kleine toepassing?
Phoenix Contact stelt daarvoor een starterkit met voorgeïnstalleerde componenten voor uw testapplicaties ter beschikking. 
Bij bestelling van de starterkit ontvangt u exclusief een jaar lang gratis toegang tot de Phoenix Contact-PROFICLOUD. Ervaar zo naast het open
besturingsplatform ook alle voordelen van professionele cloud-oplossingen.

Uw voordelen

 PLC-specifieke realtime-performance en dataconsistentie, ook voor hogere programmeertalen en modelgebaseerde codes

 onbeperkte aanpassingsmogelijkheid door snelle, eenvoudige integratie van Open Source-software, -apps en toekomstige technologieën

 Intelligente netwerkkoppeling door cloud-koppeling en integratie van huidige en toekomstige communicatiestandaards

 snelle toepassingsontwikkeling: meerdere ontwikkelaars werken onafhankelijk van elkaar in verschillende programmeertalen

 comfortabele engineering met behulp van uw favoriete programmeertools

Commerciële gegevens
Verpakkingseenheid 1 stk

Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.087,000 g

Douanetariefnummer 85371091

Land van herkomst Duitsland

Technische gegevens

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het
tabblad "Downloads"
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Besturing - AXC F 2152 - 2404267

PLCnext Control voor de directe besturing van Axioline F-I/O's. Met twee Ethernet-interfaces. Compleet met
connector en bussokkelmoduul.

 
 

I/O-moduul - AXL F DI8/1 DO8/1 1H - 2701916

Axioline F, Digitaal in-/uitgangsmoduul, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, digitale
uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s,
beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

 
 

I/O-moduul - AXL F AI2 AO2 1H - 2702072
Axioline F, analoog in-/-uitgangsmoduul, analoge ingangen: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0
mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 5 V, -5
V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads,
overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F
connectoren

 
 

Licentie - CLOUD CREDIT-1 - 2402989

Runtimelicentie voor het gebruik van apparaten in de PROFICLOUD, tegoed: 8760 eenheden
 
 

Patchkabels - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289

Patchkabel, CAT5, voorgeconfectioneerd, 2 m
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Interfacemoduul - UM 45-IB-DI/SIM8 - 2962997

VARIOFACE-schakelaarmoduul, met COMBICON-connector, voor simulatie, voor 8 signalen, voor montage op de
NS 35-montagerail

 
 

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27242207

eCl@ss 6.0 27242200

eCl@ss 7.0 27242219

eCl@ss 8.0 27242219

eCl@ss 9.0 27242219

ETIM

ETIM 2.0 EC000236

ETIM 3.0 EC000236

ETIM 4.0 EC002581

ETIM 5.0 EC002581

ETIM 6.0 EC002581
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