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Accesorii
Cutie de test
TB3-CP80

Tip TB3-CP80
Nr. ID 6967112

Tensiune de alimentare 18 Vcc
Operation via 2 E-Block 9V batteries

Atenţie senzorii NAMUR nu trebuie alimentaţi din cutia de
test atunci când aceştia se află în zonă cu pericol
de explozie. Testarea operaţională sau funcţională
în afara zonei periculoase este permisă. Certificările
EN60079-0 şi -11 nu se pierd după conectarea cu
un dispozitiv de testare.

Dimensiuni 80 x 80 x 40.5mm
Conexiune electrică Terminale cu arc, cablu cu cuplă cu conectare

rapidă

Indicare stare 2 x LED-uri, verde / albastru

■ Dispozitiv de testare universal pentru
diferite tipuri de senzori.

■ senzori DC cu 2 fire

■ senzori DC cu 3 şi 4 fire (npn/pnp)

■ Senzori NAMUR conform DIN EN
60947-5-6

■ Testarea funcţionalităţii fără demontarea
senzorului

■ Elemente de operare şi de afişare uşor
accesibile

■ Alimentat cu 2 baterii, de 9 V

Schemă de conexiuni

Descriere generală
Cutia de test pentru senzori TB3-CP80 e
destinată testării func�ionalită�ii senzorilor
inductivi, cu câmp magnetic, capacitivi şi
fotoelectrici direct la locul amplasării sau în
atelier.
LED-urile indică starea de comutare a cutiei
de test. Afişaj vizibil clar şi bine iluminat al
stării de comutare. În plus, cutia de test indică
starea de comutare cu semnal acustic (dacă
este conectată la pin 4).

Următoarele tipuri de senzori pot fi conecta�i
prin terminale de tip push buton sau prin
conectori M12:
senzori DC cu 2 fire
senzori DC 3/4 fire (npn/pnp)
- senzori NAMUR conform EN 60947-5-6
To�i senzorii pot fi comuta�i la PLUS (LED
verde) sau la MINUS (LED albastru).


