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XN300 – najbardziej kompaktowy system modułowych, rozproszonych wejść/wyjść

Kompaktowy

Przestrzeń jest na wagę złota  - zwłaszcza 
w przemyśle związanym z budową maszyn, 
dla którego powstaje wiele coraz bardziej 
kompaktowych urządzeń. Aby zapewnić 
optymalne wykorzystanie każdego jej cen-
tymetra kwadratowego zaprojektowano 
nowy system tak, aby w obrysie frontowym 
modułu, o wymiarach zaledwie 
12,5 × 102 mm oraz głębokości 72 mm, za-
pewnić obsługę nawet 20 kanałów. 
Przewody wpinane są przy tym w szybki 
i prosty sposób w rozłączalne wtyczki, 
a moduły oferują wygodną diagnostykę za 
pomocą diod sygnalizacyjnych umieszczo-
nych bezpośrednio przy miejscu podłącze-
nia przewodu.

Prosty

Czas to pieniądz! Aparaty serii XN300 zo-
stały zbudowane w oparciu o fachową wie-
dzę i doświadczenie w pracach instalacyj-
nych: zastosowane zdejmowalne złączki 
zaciskowe, sposób łączenia ze sobą kolej-
nych modułów, szybka diagnostyka oraz in-
stalacja przewodów i modułów bez użycia 
narzędzi w znaczący sposób wpływa na 
efektywność prowadzonych prac.

Wydajny

Eaton zadbał aby różnorodność dostępnych 
modułów i kombinacji WE/WY każdego 
z nich pozwalała użytkownikowi efektywnie 
dobrać sprzęt do najczęściej używanych za-
stosowań. W ostatecznym rozrachunku po-
maga to zmniejszyć ilość potrzebnych mo-
dułów. Poza oczywistą minimalizacją 
kosztów układu zmniejsza to ilość potrzeb-
nego miejsca w szafie sterowniczej. 
System wzbogacony jest ponadto o za-
awansowane moduły technologiczne dla 
wygodnej realizacji bardziej wyszukanych 
aplikacji.

Kompaktowy system modułowych, rozpro-
szonych wejść/wyjść XN300 firmy EATON 
cechuje wysoki wskaźnik gęstości możli-
wych do przyłączenia sygnałów. 
Wykorzystanie panelu operatorskiego 
z funkcjonalnością PLC wraz z modułami 
systemu zapewnia optymalizację układu au-
tomatyki  - rozumianą jako zwiększenie wy-
dajności, obniżenie kosztów, a także reduk-
cję wymaganej przestrzeni w stosunku do 
aktualnie stosowanych rozwiązań. 

Nowoczesny system cechują niewielkie 
wymiary oraz zdejmowalne wtyczki z wy-
godnymi zaciskami wtykowymi, pozwalają-
ce użytkownikom na łatwy montaż przewo-
dów bez narzędzi. Co więcej, oferowany 
system zapewnia wyraźną sygnalizację sta-
nów poszczególnych wejść/wyjść jedno-
znacznie informując o prawidłowym podłą-
czeniu poprzez intuicyjną sygnalizację 
umieszczonych obok diod.

Poszczególne moduły instalowane są na 
szynie TS35 i w pomysłowy sposób zatrza-
skiwane ze sobą. Dostępnych jest wiele 
różnych modułów dobieranych według po-
trzeb. Obok klasycznych wejść/wyjść cyfro-
wych i analogowych (w tym temperaturo-
wych) system oferuje zastosowanie 
modułów wagowych, szybkich liczników  - 
w tym również SSI czy modułów obsługi sil-
nika prądu stałego. Całość wspomagana 
jest programem narzędziowym  - ułatwiają-
cym konfigurację i diagnostykę stacji 
rozproszonej.

System zaprojektowany z myślą o Twoich potrzebach

Moduł gateway CANopen pozwala podłączyć XN300 do sieci prze-
mysłowej zapewniając, dzięki szybkiej wewnętrznej magistrali, 
czasy reakcji w środowisku CANopen poniżej 1 ms. Pozwala on 
połączyć 32 moduły, obsługując tym samym nawet 640 kanałów. 
Parametryzacja odbywa się za pomocą przełączników DIP, a komu-
nikację z narzędziem diagnostycznym zapewnia złącze miniUSB. 
Gateway zajmuje przy tym jedynie 12,5 mm szerokości (tyle, co 
standardowy moduł wejść/wyjść).

12,5 mm Maksymalnie można podłączyć 32 moduły
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XN300 – najbardziej kompaktowy system modułowych, rozproszonych wejść/wyjść

Wygodny i prosty w oprzewodowaniu

System połączeń typu plug-in umożliwia 
szybkie podłączenie lub zastąpienie danego 
modułu innym, co czyni układ sterowania ła-
twym w eksploatacji oraz serwisowaniu. 
Jeden moduł może obsłużyć do 20 kanałów, 
sygnały rozprowadzane są na 5 wyjmowal-
nych wtyczkach.
Odpowiednio oznaczone wtyczki ogranicza-
ją możliwość popełnienia błędów 
montażowych.
Zaciski wtykowe umożliwiają podłączenie 
przewodów o następujących przekrojach 
poprzecznych:
• Drut [mm²] 0,2–1,50
• Linka z nieizolowaną 

tulejką [mm²] 0,25–1,50
• Linka z izolowaną 

tulejką [mm²] 0,25–0,75
• AWG 24–16

Niewielki, a czytelny

Mimo niewielkich gabarytów i znacznej gę-
stości sygnałów moduły XN300 zapewniają 
wysoką przejrzystość i funkcjonalność.
• Mechaniczne zaciski wtykowe są łatwo 

dostępne, również w trakcie późniejszej 
eksploatacji.

• Etykiety do indywidualnej identyfikacji 
każdego modułu.

• Programowalne diody, mogą być stoso-
wane jako specjalizowana sygnalizacja dla 
danego modułu.

• Każdy moduł posiada przypisane diody 
wskazujące status komunikacji.

• Sygnalizacja stanu każdego wejścia/wyj-
ścia bezpośrednio przy zacisku 
podłączenia.

• Identyfikacja statusu poprzez różne kolory 
świecenia diody (zielony = wejście, żółty 
= wyjście, czerwony = błąd).

Wielofunkcyjny

Wielofunkcyjne moduły umożliwiają reduk-
cję ilości stosowanych aparatów. 
Przykładowo wyjścia cyfrowe mogą być za-
silane i zabezpieczane w grupach oraz cen-
tralnie wyłączane. Wejścia cyfrowe odpo-
wiednich modułów, obok standardowych 
funkcji, pełnią funkcje zliczające. Moduły 
analogowe natomiast mają szereg funkcji 
dodatkowych, takich jak wyjście referencyj-
ne 10 V, pomiar temperatury, obsługa 
kompensacji.
System XN300 zapewnia najbardziej opty-
malne dostosowanie układu automatyki do 
zróżnicowanych potrzeb.

1  Złącze wewnętrznej magistrali

2  Dioda statusu modułu

3  Miejsce na oznacznik

4   Mocowanie na szynie TS35 bez konieczności 
użycia narzędzi

5   Dioda stanu wejścia/wyjścia (bezpośrednio 
przy zacisku)

6   Zacisk typu Push-In (instalacja przewodu bez 
konieczności użycia narzędzi)

7  Wtyczka

8  Schemat podłączeń

1

2

3

4

5

6 7

8
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XV300 – panele dotykowe z ekranem 
pojemnościowym

Współpraca ze SmartWire-DT poprzez złącze wbudowane 
w panel XV300

Wpisując się w koncepcję Lean, system SmartWire-DT umożliwia 
stworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb, przy zminimalizo-
wanej ilości komponentów oraz nakładów pracy inżynierskiej. 
W jaki sposób? Odpowiedź jest prosta. SmartWireWire-DT łączy 
komunikację oraz warstwę rozproszonych wejść/wyjść bezpośred-
nio z urządzeniami wykonawczymi i aparaturą sterowniczą. 
Sterownik PLC dzięki „zielonej taśmie” ma bezpośredni dostęp do 
danych cyfrowych i analogowych, poczynając od urządzeń peryfe-
ryjnych, takich jak czujniki, a kończąc na komponentach w szafie 
sterowniczej takich jak wyłączniki mocy. System umożliwia ich wy-
dajne przetwarzanie, bez konieczności stosowania dodatkowych 
modułów gateway oraz systemów rozproszonych WE/ WY. Panele 
XV300 są przystosowane do pracy w technologii SmartWire-DT.

Współpraca paneli XV300 z system rozproszonych WE/WY 
XN300

XN300 to kompaktowy, modułowy system rozproszonych WE/WY, 
który może być z łatwością podłączany do nowych paneli serii 
XV300. Połączenie tych dwóch urządzeń stanowi idealne rozwiąza-
nie również dla najbardziej zaawansowanych aplikacji, redukując 
przy tym koszty zastosowanego sprzętu oraz minimalizując miejsce 
w szafie sterowniczej.

Wiele interfejsów oraz możliwość rozszerzenia pamięci 
urządzenia to tylko niektóre z zalet nowych paneli 
dotykowych serii XV300.

Imponująca różnorodność portów komunikacyjnych powoduje, 
że nowe panele mają jeszcze bardziej wszechstronne zastoso-
wanie. Przykładowo 2 niezależne porty Ethernet umożliwiają od-
dzielenie w bezpieczny i niezawodny sposób, warstwy kontroli 
od innej warstwy funkcjonalnej.
Złącze karty SD umożliwia w razie potrzeby rozszerzenie pamię-
ci urządzenia. Dodatkowo pozwala wygodnie aktualizować sys-
tem lub wprost uruchomić go z niej.

1  Złącze karty SD

2  Porty USB

3   Jeden lub dwa 
porty Ethernet

4  RS232

5  RS485

6  SmartWire-DT (opcja)

7   PROFIBUS DP/MPI/PPI 
(opcja)

8  CAN

9  24 V DC

1 2
3

4 5 6 7 8 9
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Intuicyjny interfejs użytkownika 

Precyzyjna obsługa za pomocą gestów - tak łatwa jak na smartfonach lub table-
tach, stała się rzeczywistością również w aplikacjach przemysłowych. Nowe pa-
nele XV300, z wielopunktową matrycą pojemnościową, nie tylko są niezwykle in-
tuicyjne, ale definiują też na nowo interakcje między człowiekiem a maszyną. 
XV300 to estetycznie zaprojektowane urządzenia wysokiej rozdzielczości, stwo-
rzone by sprostać wymaganiom trudnych warunków przemysłowych.

Wytrzymałe

Kompaktowe, chronione harto-
waną szybą z powłoką ograni-
czającą refleksy, są idealne do 
trudnych aplikacji przemysło-
wych.                             .

Skuteczne

Wysoka wydajność systemu 
oraz solidny procesor graficzny 
pozwalają tworzyć efektowne 
i ergonomiczne wizualizacje 
oraz prezentować treści multi-
medialne, takie jak video, PDF 
czy www.

Elastyczne

Panele XV300 mogą pracować 
w pionie, bądź w poziomie, za-
pewniając dostosowanie aplika-
cji do potrzeb.

Higieniczne

Obłe, pozbawione ostrych kra-
wędzi powierzchnie paneli 
XV300, spełniają zaostrzone wy-
magania dotyczące higieny. 
Specjalne wykonanie paneli, 
z montażem tylnym, pozwala 
estetycznie zintegrować ele-
ment wizualizacyjny z maszyną.
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CE          cUL508          ccUL Class I Div 2          cNema4X          cATEX Zone 22

XP500 – nowa era wizualizacji procesów

21,5"
15,6"

10,1"

Eaton rozszerza bogate portfolio operatorskich paneli dotykowych 
o urządzenie najwyższej klasy – dotykowy komputer przemysłowy 
serii XP500. Jest to solidne, intuicyjne w obsłudze i otwarte urzą-
dzenie, umieszczone w smukłej, estetycznej obudowie. Całość cha-
rakteryzuje nowoczesny wygląd i łatwość utrzymania higienicznej 

czystości. Ekran wykonany w technice pojemnościowej zapewnia 
wysoką wytrzymałość i wygodę obsługi wizualizacji za pomocą ge-
stów. Dostępne w wielościach 10,1”, 15,6” oraz 21,5” nowe kom-
putery IPC serii XP500 stają się wygodnym narzędziem dla szero-
kiego spektrum aplikacji oraz dla niemal każdej gałęzi przemysłu.

Maszyny (MOEM)

Komputery przemysłowe XP500 są zapro-
jektowane dla wymagających środowisk 
przemysłowych.
Mogą być podłączone do standardowych 
układów automatyki poprzez dwa porty 
Ethernet, RS485 lub RS232.

Fabryki

Wdrażanie urządzeń jest proste dzięki peł-
nej zgodności z architekturą PC, wysokiej 
niezawodności oraz wygodnej konfigurowal-
ności zapewnianej przez system Windows 
Embedded Standard 7.
Wbudowane dwa porty Ethernet zapewnia-
ją łatwiejszą integrację sieciową.

Strefy zagrożeń

Front komputerów XP500 zapewnia stopień 
ochrony IP65 / Nema4X, urządzenia posia-
dają certyfikat UL Class I Div. 2. Oznacza to 
możliwość zastosowań w trudnych warun-
kach przemysłowych i strefach zagrożeń 
w przemyśle procesowym.

Wszechstronność zastosowań
Kompaktowa, bezwentylatorowa konstrukcja komputera XP500 zabiera możliwie mało miejsca. Odporny na zarysowania szklany ekran 
również zwiększa pole zastosowań. Nie bez znaczenia jest też możliwość wyboru oprogramowania wizualizacyjnego – np. bezpłatna licen-
cja GALILEO-OPEN lub dowolna aplikacja typu SCADA (np. Visual Designer).



7

Wydajność serii XP500 potwierdzają wysokie parametry sprzętu: 
dwurdzeniowy procesor AMD 1,65 GHz ze zintegrowaną kartą gra-
ficzną Radeon HD. Oprócz dwóch portów Ethernet oraz złączy USB 

w standardzie 3.0 integrację w środowisku przemysłowym zapew-
niają złącza RS232 oraz RS485.

System SmartWire-DT łączy wszystkie części maszyny  - od poziomu 
zadawania rozkazów sterowania przez operatora, poprzez wizu-
aliację, aparaturę elektryczną, po czujniki i elementy wykonawcze.
Lean automation: Dzięki SmartWire-DT wejścia/wyjścia sterow-
nika zintegrowane są na poziomie aparatury elektrycznej, likwidu-
jąc potrzebę modułów gateway i modułów wejść/wyjść. Efekt: 
mniej urządzeń, łatwiejsze projektowanie, większa elastyczność.
Lean connectivity: Dzięki technice łączenia, zamiast oprzewodo-
wania, SmartWire-DT likwiduje ryzyko wystąpienia błędów w po-
łączeniach, pozwala oszczędzić czas na montaż, testowanie i uru-
chomienie nawet do 85%.

Rozwiązania Lean Solution wspierane przez SmartWire-DT®

XP500

XC 152

RMQ

Aparatura elektryczna

Ethernet

Karta pamięci CFast

24 V DC

DVI-I

RS 232

2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps2 x USB 3.0

RS 485

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego  Windows 
Embedded Standard 7 (64 bit). Obok wygodnego uruchamiania do-
wolnych aplikacji PC istotną zaletą jest obsługa tzw. PROTECT 
MODE, który:
• zabezpiecza system przed nieuprawionymi zmianami 

na wbudowanym dysku SSD,

• zabezpiecza przed uszkodzeniami w przypadku zdjęcia zasilania, 
bez uprzedniego zamknięcia systemu,

• umożliwia rejestrację danych procesowych na dysku CFast.
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Do SmartWire-DT można teraz podłączać bezpośrednio wszystkie czujniki i elementy 
wykonawcze

T-connector może być swobodnie użyty do łączenia jednego, dwóch lub czterech czujników/elemen-
tów wykonawczych:
• Wejścia cyfrowe
• Konfigurowalne wejścia/wyjścia
• Wejścia analogowe (0–20 mA, 0–10 V)
• Wyjścia analogowe (0–20 mA, 0–10 V)
• Liczniki (proste liczniki, enkodery)
• Pięcioprzewodowy, okrągły kabel z wtyczką M12 używany jest do łączenia w system SmartWire-DT
• Łączenie czujnika/elementu wykonawczego odbywa się za pomocą standaryzowanej wtyczki M12

Moduły IP67 (T-connector) systemu 
SmartWire-DT®
System SmartWire-DT może być używany do bezpośredniego pod-
łączania czujników i elementów wykonawczych w obrębie całego 
obiektu. Umożliwiają to złącza „T-connector“, pracujące jako moduły 
wejść/wyjść, wykonane w stopniu ochrony IP67. 
Możliwość połączenia poszczególnych czujników i elementów wy-
konawczych bezpośrednio do SmartWire-DT daje wyjątkową 

funkcjonalność. Rozwiązanie to nie tylko sprawia, że ilość i długość 
kabli staje się znacznie mniejsza i krótsza, ale pozwala również na 
elastyczną konfigurację instalacji, gotową dostosować się do po-
trzeb każdej aplikacji.

Instalacja: W pełni elastyczna

Fakt, że różnorodne złącza T-connector możemy dowolnie łączyć 
sprawia, że instalacja jest niezwykle łatwa. Dostępne cyfrowe 
i analogowe elementy T-connector zaprojektowane są tak, aby do-
skonale dostosować się do lokalnych warunków. Można przykłado-
wo zastosować moduł cyfrowego odczytu stanu cyfrowego czujni-
ka, następnie podłączyć dwa wejścia analogowe, by w kolejnym 
elemencie wysterować dwa wyjścia cyfrowe. Konfigurowalność 
złącz T-connector pozwala ponadto dowolnie wybrać typ złącza 
(wejście lub wyjście).

Pięcioprzewodowy, okrągły kabel z wtyczką M12 
dla komunikacji i zasilania
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Prosta instalacja

Złącza T-connector są łatwe w montażu. Poza montażem śrubo-
wym, mogą być one zamontowane bez użycia narzędzi za pomocą 
klipsów, które pasują między innymi, do standardowych szyn 
montażowych.
Po prostu wepnij T-connector w pożądane miejsce i gotowe!

Złącza T-connector z możliwością 
podłączenia do dwóch czujników/
elementów wykonawczych.

Wskaźniki stanu komunikacji 
i sygnałów na diodach LED, 
które łatwo dostrzec z dowol-
nego miejsca.

Czujniki/elementy wykonawcze są połączone stan-
dardowym interfejsem M12. Zintegrowane zasilanie 
24 V DC ma zabezpieczenie przeciążeniowe i zwar-
ciowe oraz daje możliwość jego diagnostyki.

600 metrów
Maksymalna długość 600 m sprawia, że  rozwiązanie to staje się 
idealnym dla aplikacji rozproszonych na dużej przestrzeni. Ponadto, 
standardowa wtyczka M12 czyni łatwiejszym odłączanie części ma-
szyny, które należy rozdzielić do transportu, a później w łatwy 
i szybki sposób podłączyć ponownie w miejscu docelowym.

Dalsza rozbudowa - nie mogła być prostsza!

Jeżeli zaistnieje potrzeba dodatkowego czujnika wystarczy podłą-
czyć nowy T-connector i wpiąć do niego nowy czujnik.
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Oprogramowanie
GALILEO 10 – nowoczesne środowisko tworzenia wizualizacji

GALILEO to intuicyjne środowisko o ogromnych możliwościach, 
które już przy niewielkim nakładzie czasu pozwala tworzyć ciekawe 
interfejsy wizualizacyjne, spełniające wymagania stawiane współ-
czesnym układom sterowania.
Obsługując style projektowe, animowane przejścia oraz reakcję na 
gesty, takie jak przesuwanie, prze-
wijanie czy zmianę powiększenia 
poprzez gest zsuwania i rozsuwa-
nia palców, program GALILEO 10 
doskonale wykorzystuje możliwo-
ści matryc dotykowych w XV300 
oraz XP500. Szereg wbudowanych 
protokołów komunikacyjnych po-
zwala łączyć się ze wszystkimi po-
pularnymi sterownikami PLC.

Nowoczesne sterowniki PLC Eaton, w tym XV300, mogą 
pracować w jednej z wybranych platform: XSoft-CoDeSys-2 
lub XSoft-CoDeSys-3

Środowisko programistyczne CoDeSys to narzędzie pozwalające 
w wygodny sposób realizować aplikacje zgodnie ze standardem 
IEC 61131. Wiele zaawansowanych funkcji, łatwość użycia i popular-
ność programu wśród wielu liczących się dostawców automatyki 
to tylko niektóre cechy, czyniące je tak chętnie wybieranym narzę-
dziem przez automatyków.
Bez względu na to czy sterownik będzie musiał komunikować się 
w protokołach CANopen, J1939, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus 
(TCP/RTU), SmartWire-DT czy Profibus DP – bogactwo dostępnych 
interfejsów zapewni dostosowanie odpowiedniego protokołu do 
konkretnej aplikacji.
CODESYS Targetvisu umożliwia przygotowanie prostej wizualiza-
cji, wyświetlanej bezpośrednio na panelu dotykowym.
CODESYS Webvisu umożliwia zdalne sterowanie i serwisowanie 
aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej, na najróżniejszych 
urządzeniach, takich jak komputery PC, tablety czy smartfony.

XN300-Assist 

Narzędzie służące do projektowania stacji rozproszonej XN300, ge-
nerowania list zamówieniowych i specyfikacji stacji. W trybie onli-
ne – jest pomocnym narzędziem diagnostyki, przyspieszającym 
uruchomienie. Połączenie ze stacją realizowane jest poprzez kabel 
Mini-USB.

SWD-Assist

Zapanowanie nad rozbudowanymi możliwościami systemu 
SmartWire-DT możliwe jest dzięki tej dedykowanej aplikacji. 
Zapewnia ona wygodne projektowanie sieci, dobór niezbędnych ak-
cesoriów, a także wspomaga prace diagnostyczne pracującego 
układu. Program dostępny jest bezpłatnie i umożliwia obsługę w ję-
zyku polskim.
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XV300 – panele operatorskie, matryca pojemnościowa PCT, wbudowane złącza: RS485, RS232, CAN, Ethernet

Nr kat. Typ Dodatkowe złącze Ethernet Dodatkowe interfejsy Zawarta licencja PLC
wielkość 7 cali
179647 XV-303-70-B00-A00-1B – – –
179648 XV-303-70-C00-A00-1B ✓ – –
179649 XV-303-70-B00-A00-1C – – ✓
179650 XV-303-70-C00-A00-1C ✓ – ✓
179651 XV-303-70-B02-A00-1B – Profibus –
179652 XV-303-70-C02-A00-1B ✓ Profibus –
179653 XV-303-70-B02-A00-1C – Profibus ✓
179654 XV-303-70-C02-A00-1C ✓ Profibus ✓
179655 XV-303-70-BE0-A00-1C – SmartWire-DT ✓
179656 XV-303-70-CE0-A00-1C ✓ SmartWire-DT ✓
179657 XV-303-70-BE2-A00-1C – SmartWire-DT, Profibus ✓
179658 XV-303-70-CE2-A00-1C ✓ SmartWire-DT, Profibus ✓
wielkość 10 cali
179659 XV-303-10-B00-A00-1B – – –
179660 XV-303-10-C00-A00-1B ✓ – –
179661 XV-303-10-B00-A00-1C – – ✓
179662 XV-303-10-C00-A00-1C ✓ – ✓
179663 XV-303-10-B02-A00-1B – Profibus –
179664 XV-303-10-C02-A00-1B ✓ Profibus –
179665 XV-303-10-B02-A00-1C – Profibus ✓
179666 XV-303-10-C02-A00-1C ✓ Profibus ✓
179667 XV-303-10-BE0-A00-1C – SmartWire-DT ✓
179668 XV-303-10-CE0-A00-1C ✓ SmartWire-DT ✓
179669 XV-303-10-BE2-A00-1C – SmartWire-DT, Profibus ✓
179670 XV-303-10-CE2-A00-1C ✓ SmartWire-DT, Profibus ✓

XN300 – stacje rozproszonych wejść/wyjść

Nr kat. Typ Opis
Moduł gateway
178782 XN-312-GW-CAN Moduł komunikacyjny do sieci CANopen
Wejścia cyfrowe
178786 XN-322-20DI-PD 20 wejść 24 V DC 5,0 ms
178768 XN-322-20DI-PF 20 wejść 24 V DC 0,5 ms
178767 XN-322-20DI-PCNT 20 wejść 24 V DC, 2/4 liczniki, 25 kHz
Wyjścia cyfrowe
178787 XN-322-16DO-P05 16 wyjść 24 V DC, 0,5 A
178788 XN-322-12DO-P17 12 wyjść 24 V DC, 1,7 A
Wejścia analogowe
178789 XN-322-7AI-U2PT 6 wejść +/–10 V, 1PT/KTY, Uref

179288 XN-322-8AI-I 8 wejść 0/4–20 mA
178792 XN-322-10AI-TEKT 8 wejść termopar, 2 KTY
178772 XN-322-4AI-PTNI 4 wejścia PT/NI/KTY/R, 2/3-przewodowe
Wyjścia analogowe
178790 XN-322-8AO-U2 8 wyjść +/–10 V
Wejścia/wyjścia analogowe
178791 XN-322-8AIO-U2 4 wejścia / 4 wyjścia +/–10 V, Uref

Moduły technologiczne
178793 XN-322-2DMS-WM Moduł obsługi wag tensometrycznych
178794 XN-322-1DCD-B35 Moduł obsługi silnika DC, 12–20 V, 3,5 A
178795 XN-322-1CNT-8DIO Szybki licznik, 1CNT, 125 kHz, 16 Bit, 4DI, 4DO
178773 XN-322-2SSI 2 złącza szeregowe SSI, RS422, 32 Bit
Moduły zasilające i rozdział potencjałów
178796 XN-322-4PS-20 Zasilanie 4 x 24 V DC/2 A
178769 XN-322-18PD-M 18 kanałowy dystrybutor GND
178770 XN-322-18PD-P 18 kanałowy dystrybutor potencjału VCC

XP500 – komputery przemysłowe IPC                         
matryca pojemnościowa PCT, procesor AMD DualCore 1,6 GHz, 
4 GB RAM, dyski: SSD (min. 24 GB eMLC), CFast (min. 4 GB SLC),          
2 × Gigabit Ethernet, 2 × USB 3.0, 1 × DVI-I, RS232, RS485, 
licencja GALILEO-OPEN

Nr kat. Typ Wielkość ekranu
174474 XP-503-10-A10-A00-1B 10,1”
174475 XP-503-15-A10-A00-1B 15,6”
174476 XP-503-21-A10-A00-1B 21,5”

Nr kat. Typ Opis modułów SmartWire-DT
174715 EU1E-SWD-2DD Moduł IP67 – 2 we / 2 wy cyfrowe
174711 EU1E-SWD-2DX Moduł IP67 – 2 we cyfrowe
174732 EU2E-SWD-4DD Moduł IP67 – 4 we/wy cyfrowe
174726 EU2E-SWD-4DX Moduł IP67 – 4 we cyfrowe

Moduły T-connector

Dane zamówieniowe

Pozostałe elementy systemu dostępne są w katalogu.
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Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie 
dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia 
zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia 
i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu instalacyjnego; 
rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach;          
a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu zestawowi globalnych 
rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać najbardziej krytycznym 
wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym dnia 
dzisiejszego.

Eaton to przedsiębiorstwo zarządzające zasilaniem, którego 
sprzedaż w 2013 r. wyniosła 22,0 mld USD. Eaton oferuje 
energooszczędne rozwiązania wspomagające efektywne 
zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej, hydraulicznej 
i mechanicznej w sposób bardziej skuteczny, bezpieczny                        
i zrównoważony. Eaton zatrudnia około 103 000 pracowników             
i oferuje swoje produkty w ponad 175 krajach. Aby uzyskać więcej 
informacji, patrz www.eaton.pl

Najświeższe informacje o produktach znajdą 
Państwo na stronach internetowych oraz 
portalach społecznościowych.

© Eaton Electric Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wrzesień 2015

Eaton jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Eaton Corporation.

Wszystkie znaki towarowe są
własnością ich właścicieli.

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych 
bez wcześniejszego uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej publikacji 
służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń 
prawnych.
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