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 TX-I/O™   
 Modu  zasilania,  

modu  pod czenia 
magistrali  

TXS1.12F10 
TXS1.EF10 

  
  

 Ka dy zestaw modu ów I/O powinien by  poprzedzony przynajmniej jednym z 
poni szych modu ów  

 

 Modu  zasilania TXS1.12F10 
– Do czterech modu ów zasilaj cych mo e pracowa  równolegle 
– Wej cie AC 24 V 
– Generacja / przesy  napi cia zasilania DC 24 V, 1.2A do modu ów TX-I/O i 

urz dze  peryferyjnych 
– Zapewnia zasilanie AC 24 V urz dze  peryferyjnych 
– Transmituje sygna  magistrali mi dzymodu owej 

 

 Modu  pod czenia magistrali mi dzymodu owej TXS1.EF10  
– Przesy  napi cia zasilania DC 24 V do modu ów TX-I/O i ich urz dze  

peryferyjnych 
– Zapewnia zasilanie AC / DC 12 … 24 V dla urz dze  peryferyjnych 

modu ów I/O 
– Transmituje sygna  magistrali mi dzymodu owej  

 

 Obudowa w formacie zgodnym z DIN 43 880 
 

 Prosta instalacja i atwy dost p 
– Maksymalnie upraszczaj ce instalacj  
– Wyjmowane zaciski 
– Dost p do bezpiecznika bez konieczno ci demonta u modu u 

 

 atwa i szybka diagnostyka 
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Funkcje 

Ka dy zestaw modu ów I/O zaczyna si  od modu u zasilania b  modu u pod czenia 
magistrali mi dzymodu owej. 
(lub te  modu u interfejsu P-bus, zobacz CM2N8180).  
Urz dzenia te spe niaj  nast puj ce funkcj :  
 
 Przeznaczony jest do zasilanie DC 24 V modu ów I/O i ich urz dze  peryferyjnych  

(generowane wewn trznie przez przetwornice AC/DC) 
 Zapewnia zasilanie AC 24 V urz dze  peryferyjnych 
 Transmituje sygna  magistrali mi dzymodu owej. 

 
 Zapewnia zasilanie AC / DC 12 ...  24 V dla urz dze  peryferyjnych 
 Transmituje sygna  magistrali mi dzymodu owej. 

 
 

Typ 

Modu  zasilania  TXM1.12F10 

Modu  pod czenia magistrali TXM1.EF10 
 
Trzy pokrywy zapewniaj ce izolacj  z cz magistrali mi dzymodu owej(1 z lewej strony, 
1 z prawej i 1 zapasowa) 

 
 

Zamawianie 

Przy zamawianiu prosimy wyspecyfikowa  ilo , nazw  produktu jak te  kod 
zamówienia. 
 
Przyk ad: 
10 Modu ów zasilaj cych  TXS1.12F10 
 
 

Zgodno  funkcjonalna 

Modu  zasilania TXM1.12F10 jak te  modu  pod czenia magistrali TXM1.EF10 mog  
wspó pracowa  ze wszystkimi dost pnymi modu ami TX-I/O™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TXM1.12F10  
Modu  zasilania 

TXM1.EF10  
Modu  pod czenia 
magistrali mi dzymod. 

ASN 

Elementy dodatkowe 
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Budowa 

 
Widok 
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Legenda 
 
A Z cza rubowe („1” na obudowie) 

1 CS DC 24 V zasilanie modu ów i  
urz dze  peryferyjnych 

2 CD sygna  magistrali  
mi dzymodu owej 

 
B Z cza rubowe („3” na obudowie) 

3 24V~ zasilanie modu u i                               
urz dze  peryferyjnych (TXS1.12F10) 
V      urz dze  peryferyjnych (TXS1.EF10) 

4  Masa systemowa  
5     CS      DC 24 V zasilanie modu ów I/O 
6     CD      sygna  magistrali mi dzymodu owej 

 
 

C Bezpiecznik T 10A dla urz dze  peryferyjnych 
 

D LED: "Zasilanie urz dze  peryferyjnych OK" 
 

E LED "Zasilanie modu u DC 24 V OK"  
 

F Z cze magistrali mi dzymodu owej (prawe) (z 
magistral  zasilaj  dla urz dze  peryferyjnych) 

 

G Z cze magistrali mi dzymodu owej (lewe) (bez 
magistrali zasilaj cej dla urz dze  peryferyjnych) 

 

H Pokrywa z cza magistrali 
 

I Zatrzask monta owy na szynie DIN 
  

 
 
 

Charakterystyka mechaniczna 
 

 

Obudowa  Obudowa zgodna z DIN 43880, jej szeroko  wynosi 90mm. 
 Plastikowa obudowa zawiera wiele otworów wentylacyjnych zapewniaj cych 

ciwe ch odzenie 
 Po zamocowaniu zapewnia wystarczaj ce rozproszenie energii cieplnej  

    (maksymalna temperatura 50°C) 
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Parametry elektryczne  
  

Modu  zasilania 
TXS1.EF10  
 

 Napi cie zasilana modu u AC 24 V.  
Dopuszczalna odchy ka –10 ... +20%. 

 Modu  generuje napi cie zasilania DC 24 V dla innych modu ów i ich urz dze  
peryferyjnych. Wydajno  pr dowa ród a napi cia DC24V wynosi 1.2A.  

 Modu  zasilania zawiera zabezpieczenia przeciwzwarciowe  
 Dozwolona jest równoleg a praca kilku modu ów zasilania: 

 Do 4 modu ów zasilaj cych mo e pracowa  razem (pod czone równolegle)  
 Jakkolwiek, ka dy modu  I/O jest przystosowany do maksimum dwóch 

dodatkowych modu ów zasilaj cych (patrz [3]) 
 Napi cie zasilania AC 24V dla urz dze  peryferyjnych pod czone jest do 

magistrali mi dzymodu owej za po rednictwem bezpiecznika T10A ("Maksymalny 
dopuszczalny pobór pr du przez urz dzenia peryferyjne dla ród a napi cia 24V~" 
wynosi 6A).  
Uwaga: Modu  zasilaj cy dostarcza ród o napi cia AC 24 V tylko urz dzeniom 
montowanym po prawej stronie modu u. 

  

Modu  pod czenia 
magistrali 
mi dzymodu owej 
TXS1.EF10  

ród o zasilania AC / DC 12 … 24 V dla urz dze  peryferyjnych czy si  z 
magistral  mi dzymodu ow  za po rednictwem bezpiecznika T 10A 
("Maksymalny dopuszczalny pobór pr du przez urz dzenia peryferyjne dla ród a 
napi cia V ", wynosi 6 A).  
Uwaga: Modu  zasilaj cy dostarcza ród o napi cia V  tylko urz dzeniom 
montowanym po prawej stronie modu u. 

  

Interfejsy  Z cza rubowe dla róde  napi cia (24V~, V , ) i magistrali mi dzymodu owej 
(CS, CD) 

  

Magistrala komunikacji 
mi dzymodu owej 

 Modu y I/O instalowane s  po prawej stronie modu u zasilania / modu u cza 
magistrali na standardowej szynie monta owej. Elektryczne po czenie modu ów 
realizowane jest za pomoc  czterech z cz magistrali mi dzymodu owej. 
Instalacja magistrali nast puje automatycznie po monta u urz dzenia na szynie 
mocuj cej. 

 W celów zapewnienia mo liwo ci rozszerzenia magistrali mi dzymodu owej, 
sygna  CS i CD magistrali wyprowadzone s  za pomoc  dodatkowego z cza. 

  

Masa systemowa  Wszystkie modu y I/O wraz z towarzysz cymi im urz dzeniami peryferyjnymi 
po czone s  do wspólnej masy( ). 

 Masy systemowa modu ów I/O i sterowników (G0) cz  si  poprzez modu  
interfejsu P-bus. 

  

Bezpiecznik  Bezpiecznik (T 10A) odcina obwód zasilania AC 24 V / V  w przypadku zawar  i 
przeci  (ale nie napi cie zasilania modu u interfejsu)  

 Bezpiecznik mo na wymieni  bez konieczno ci demonta u modu u. 
  

Zabezpieczenie w 
przypadku b dnego 
pod czenia 

 

 

 Wszystkie z cza zabezpieczone s  przed zwarciem i niew ciwym 
pod czeniem przewodów AC/DC 24 V  

 Równie  na wypadek niew ciwego pod czenia faz napi cia AC  
 Zewn trzne z cze magistrali: bez zabezpieczenia 
 Napi cie> AC/DC 24 V: bez zabezpieczenia 
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Diody sygnalizacyjne LED  

LED bezpiecznika 
zasilania peryferii 
(tylko TXS1.12F10) 

 

 

Wska nik zasilania AC 24V dla modu u zasilania i urz dze  peryferyjnych: 

 ZA  zasilanie AC 24 V, bezpiecznik sprawny 
 WY  brak zasilania AC 24 V, lub przepalony bezpiecznik 

 
 

LED bezpiecznika 
zasilania peryferii 
(tylko TXS1.EF10) 

 

Wska nik zasilania dla urz dze  peryferyjnych V : 

 ZA  V  zasilanie dla urz dze  peryferyjnych pod czone (> 22 V), 
bezpiecznik sprawny 
(Poziom napi cia <22V nie jest sygnalizowany) 

 WY  Brak zasilania na wej ciu V , lub bezpiecznik przepalony  
 

LED stanu zasilacza DC 

   
(z cze CS) 
 

Wska nik zasilania DC 24 V dla modu u / urz dze  peryferyjnych: 

 ZA  Zasilanie prawid owe. Gdy s  stosowane inne zasilacze modu ów I/O  
 (CS >21.5 V) i AC 24 V jest OK, dioda LED jest tak e w czona. 

 WY  Brak zasilania modu u 
 Powody: brak napi cia zasilania AC 24 V, uszkodzenie przetwornicy 

                  AC/DC, lub zwarcie w obwodzie DC 24 V na z czu (CS) 
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CS CS
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81
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T 10A
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ród o zasilania AC 24 V, dost pne jest tylko na prawym z czu magistrali 
mi dzymodu owej.  
 
 

Schemat po cze  
elektrycznych modu u 
zasilania TXS1.12F10  

STOP    Uwaga! 

Schemat po cze  
elektrycznych modu u 
pod czenia magistrali 
TXS1.EF10 
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ród o zasilania dla urz dze  peryferyjnych V , dost pne jest tylko na prawym z czu 
magistrali mi dzymodu owej.  

Utylizacja 

 

Urz dzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej 
dyrektywy 2002/96/EC (WEEE), dlatego nie mo e podlega  likwidacji w sposób 
stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych.  
Przy likwidacji, nale y stosowa  si  do obowi zuj cych przepisów krajowych. 
 
 

Konstrukcja, monta , instalacja i rozruch 

Zobacz w ni ej wymienionej dokumentacji 
 
Dokument Numer 
[1]           TX-I/O™ module data sheets CM1N817... 
[2]           TX-I/O™ functions and operation CM110561 
[3]           TX-I/O™ Engineering and installation manual CM110562 
[4]           Replacement of legacy signal types CM110563 
[5]           TX-I/O™ Engineering documentation V2.35 CM110641 ff 
[6]           TX-I/O™ Engineering documentation V4 CM111001 ff 

Projektowanie 

W celu okre lenia w ciwej mocy urz dze  zasilaj cych modu y I/O, niezb dna jest 
znajomo  (zobacz [3]): 

 Liczby i rodzaju zasilanych modu ów 
(pobór mocy przez uk ady elektroniczne modu u) 

 Typu i rodzaju wej /wyj  
(pobór mocy na ka dy skonfigurowany wej /wyj ) 

 Rodzaju i liczby urz dze  peryferyjnych zasilanych przez ród o napi cia 
przeznaczone dla urz dze  peryferyjnych.  

STOP    Uwaga! 
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Instalacja 

 
Modu  jest montowany na standardowej szynie monta owej o wymiarach 35 x 7.5 mm 
(typ TH35-7.5 to EN60715) 
 
Ka dy zestaw modu ów I/O rozpoczyna si  od strony lewej modu em zasilania 
(modu  zasilania, modu  pod czenia magistrali, modu  interfejsu magistrali P-bus, 
lub sterownika, patrz [3]) 
 
Modu  interfejsu magistrali mo e by  usuni ty z zestawu modu ów, lecz eby to 
zrobi , nale y wyj  modu  I/O po jego prawej stronie. Nie ma potrzeby usuwania 
podstawy z zaciskami. 
 
Modu y TX-IO™ mog  by  montowane pod dowolnym k tem:  

Wa ne jest zapewnienie w ciwej wentylacji urz dzenia, która nie dopu ci do 
przekroczenia maksymalnej temperatury (max. 50°C).  

Dane techniczne 

Zasilanie 
(24V~, ) 

Dodatkowe niskie napi cie SELV lub PELV  
zgodnie z HD348 
 

AC 24 V, -10 ... +20% 
50 ... 60 Hz 
Symetryczne 

Pobór mocy  Bez modu ów i ich urz dze  peryferyjnych 4 VA / 0.17 A 
   TXS1.12F10 Z maksymalnym dopuszczalnym obci eniem 

DC 24 V / 1.2 A 
57 VA / 2.4 A 

Przej cie przez 
   TXS1.12F10 

– AC 24 V / 6 A (szczegó y patrz [3]) 144 VA / 6 A 

Przej cie przez 
   TXS1.EF10 

– AC / DC 24 V / 6 A (szczegó y patrz [3]) 144 VA / 6 A 

   
Zabezpieczenia Zewn trzne z cze magistrali Bez zabezpieczenia przeciw 

zwarciu lub nieprawid owemu 
okablowaniu 

   
   
Wyj cie DC Napi cie nominalne DC 24V 
(CS,  ) Max. obci enie 1.2 A 
 Mog  by  po czone równolegle 

(regulowane napi cie wyj ciowe) 
Szczegó y zobacz w [3] 

 Odporno  na zwarcia, zabezpieczenie przed 
przeci eniem 

 

 Przekroczenie temperatury maksymalnej Auto-reset 
 Wska nik LED  "24V=" 
   
Wyj cie AC (24V~, ) Napi cie nominalne AC 24 V 
(tylko TXS1.12F10) Max. obci enie 6.0 A 
 Bezpiecznik T 10A (wymienny) 
 Wska nik LED "24V~" 
   
Wyj cie AC /DC (V , ) Napi cie nominalne AC / DC 12 … 24 V 
(tylko TXS1.EF10) Max. obci enie 6.0 A 
 Bezpiecznik T 10A (wymienny) 
 Wska nik LED "24V~" 
   
Magistrala komunikacji (CD, CS) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

Monta  

Kolejno  monta u 

Wymiana 

Dozwolone pozycje 
monta u 
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mi dzymodu owej 
Zaciski pod czeniowe Dane mechaniczne 

Drut 
 
Linka bez tulejek zaciskowych 
 
Linka z tulejkami zaciskowymi (DIN 46228/1)  

Wyjmowane zaciski 
1 x 0.6 mm2 do 2.5mm2 
lub 2 x 0,6 mm  to 1.0 mm2 
1 x 0.6 mm2  do 2.5 mm2 

lub 2 x 0,6 mm  do 1.0 mm2 

1 x 0.6 mm2  do 2.5 mm2 

lub 2 x 0,6 mm  do 1.5 mm2 
 Wkr tak ówki ruby z naci ciami 

Wkr tak Nr 1 
z g ówk  o rednicy  4.5 mm 

 Maksymalny moment 0.6 Nm 
   
Klasyfikacja EN 60730 Tryb pracy sterownika elektronicznego 

Poziom zanieczyszcze  
Budowa 

Typ 1 
2 
Klasa ochrony III 

Standard ochrony obudowy  Standard ochrony EN 65029 
Elementy p yty czo owej 
Podstawa z zaciskami 

 
IP 30 
IP20 

   
Warunki otoczenia 
 

Praca 
Warunki klimatyczne 
 
 

 Warunki mechaniczne 

To IEC 60721-3-3 
Klasa 3K5 
–5  ... 50 °C 
5 … 95 % wzgl. 
Klasa 3M2 

 Transport 
Warunki klimatyczne 
 
 

 Warunki mechaniczne 

To IEC 60721-3-2 
Klasa 2K3 
–25 … 70 °C 
5 … 95 % wzgl. 
Klasa 2M2 

   
Standardy, dyrektywy  
i aprobaty 

Bezpiecze stwo produktu 
Automatyczne elektroniczne urz dzenia 
steruj ce domowego u ytku i podobnych 
zastosowa  

 
 
EN 60730-1 

 Kompatybilno  elektromagnetyczna 
Odporno  na zak ócenia przemys owe 
Emisja zak óce  

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

 Spe nia wymagania oznakowa  CE: 
Dyrektywa EMC 

 
2004/108/EC 

 Certyfikat zgodno ci z Australijsk  norm  EMC 
Standard emisji zak óce  radiowych 

 
Akt o komunikacji radiowej 1992 
AS/NZS 3548 

 Certyfikat UL (UL 916, UL 864) UUKL 
   
Zgodno rodowiskowa Deklaracja zgodno ci rodowiskowej produktu 

CM1E8184 zawiera dane na temat 
kompatybilno ci rodowiskowej produktu 
(zgodno  z RoHS, sk ad materia owy, 
opakowanie, korzy  dla rodowiska, utylizacja) 

ISO 14001 ( rodowisko) 
ISO 9001 (Jako ) 
SN 36350 (produkty przyjazne 
rodowisku) 

2002/95/EC (RoHS) 
   
Kolor Obudowa RAL 7035 (jasno szary) 
Wymiary Obudowa zgodna z DIN 43 880, zobacz  

"Wymiary" 
 

Waga Z / bez opakowania  309 g / 341 g 
    82 g / 102 g 
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Przyk adowy uk ad po cze  
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AC 24 V
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 AC 24 V 
 
 P-bus 
 
 Magistrala 
mi dzymodu owa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
T Transformator AC 230 V/AC 24 V to EN 61 558 
K Listwa zaciskowa do rozprowadzenia napi cia AC 24 V 
N1 Sterownik 
N2 Modu  interfejsu wraz ze zintegrowanym zasilaczem  
U1 Modu  zasilania TXS1.12F10  
X1 Modu  pod czenia magistrali TXS1.EF10  
F1 Bezpiecznik niskiego napi cia dla max. mocy, AC 24 V 
F2 Bezpiecznik topikowy 10 A, fabrycznie montowany w module magistrali 
F3 Bezpiecznik topikowy 10 A, fabrycznie montowany w module zasilania 
F4 Bezpiecznik topikowy 10 A, fabrycznie montowany w module cza magistrali 
Tool Narz dzie do konfiguracji, symulacji i diagnostyki modu ów TX-I/O  
 

Legenda 
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Wymiary 

Wymiary w mm 
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