
 
folha de dados o produto 6GK7177-1FA10-0AA0

LOGO! CSM 230 COMPACT SWITCH MODULE
CONNECT. TO LOGO! (..0BA7) AND UP TO 3 ADDITIONAL
CLIENTS TO IND. ETHERNET W. 10/100 MBIT/S
UNMANAGED SWITCH,
4 RJ45 PORTS,
1XFRONTPORT FOR DIAGNOSTICS 115... 240 V AC/DC

Transmission rate

Débito binário / 1 10 Mbit/s

Débito binário / 2 100 Mbit/s

Interfaces

Número de ligações eléctricas/ópticas / para componentes de rede
ou terminais / máximo

4

Número de ligações eléctricas

• para componentes de rede ou terminais 4

• para alimentação de tensão 1

Execução de ligação eléctrica

Supply voltage, current consumption, power loss

Tensão de alimentação / externo 230 V

• mínimo 100 V

• máximo 240 V

Componente de produto / fusível na entrada de alimentação Si

Corrente consumida / máximo 0,02 A

Permitted ambient conditions

Temperatura ambiente

• durante o funcionamento 0 … 55 °C

• durante o armazenamento -40 … +70 °C

• durante o transporte -40 … +70 °C
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Humidade relativa do ar

• com 25 °C / sem condensação / durante a fase de
funcionamento / máximo

90 %

Classe de protecção IP IP20

Design, dimensions and weight

Largura 72 mm

Altura 90 mm

Profundidade 55 mm

Peso líquido 0,155 kg

Tipo de fixação

• 35 mm na montagem em calha DIN Si

• montagem na parede Si

• montagem de calha perfilada S7-300 No

Product properties, functions, components / general

Função do produto / Switch-managed No

Norma

Certificado de aptidão

• CE Si

• C-TIC Si

• Autorização KC No

Further Information / Internet Links

Link da Internet

• para o web site: Auxiliar de selecção SIMATIC NET
SELECTION TOOL

http://www.siemens.com/snst

Informação de Segurança

Informação de Segurança A Siemens oferece produtos e soluções com funções de segurança
industrial que apoiam a operação segura de usinas, soluções,
máquinas, equipamentos e/ou redes. Trata-se de componentes
importantes enquadradas em um conceito holístico de segurança
industrial. Assim, os produtos e soluções da Siemens passam por
um processo de desenvolvimento contínuo, pelo que a Siemens
recomenda que você se informe regularmente sobre atualizações
dos produtos.

Para assegurar a operação segura dos produtos e soluções da
Siemens, é necessário adotar medidas de prevenção adequadas
(por exemplo, conceito de proteção de células) e integrar cada
componente em um conceito holístico de estado da arte de
segurança industrial. Nesse sentido eventuais produtos de terceiros
em uso também devem ser considerados. Para mais informações
sobre segurança industrial, visite
http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Para se manter informado sobre as atualizações de produtos à
medida que ocorrem, assine a newsletter do produto que lhe
interessa. Para mais informações, visite
http://support.automation.siemens.com.
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