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Características
■ Fácil instalação (trilho de fixação)
■ Variable control variants
■ Use with different positioning controls
■ Fast or creep motion continuously variable
■ Modulação da largura dos pulsos (PWM) para 

atuadores 24 V DC 
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Encaixes universais 
para quaisquer
tipos de trilhos de 
fixação em acordo com 
DIN EN
e.g.: DIN EN 50022,

DIN EN 50035

fio

Tensão de alimentação

motor

LED's de status 

LED's de 
status

desl. rápido
velocidade
desl. lento

velocidade

somente com o sinal de entrada "ED" (digital)

Dados elétricos
Componente Dados técnicos Informação adicional
Tensão de operação 24 V DC  ±20 % (controlado) com indicador LED e proteção contra inversão de polaridade
Corrente do motor 3/5/6 A (≤12 A pico) overcurrent protection with multifuse
Entradas digital com indicador LED/ analógico
Entradas analógicas 0 … 10 V impedância >1.3 MΩ

-10 … 10 V impedância >1.3 MΩ
Entradas digitais 15 … 30 V, normalmente 10 mA
Status do display proteção de sobrecarga, nível de 

entrada, tensão de operação
PWM (modulação da largura do 
pulso) saída

~16 kHz , stepless,  0 … 100 % soft start

Condições ambientais
Componente Dados técnicos Informação adicional

0 … 50 °C
Umidade relativa ≤95 % condensação não aplicada
Temperatura ambiente
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Atribuição dos pinos
■ Placa de terminais 

Digital Analógico unipolar Analógico bipolar PINO
Clockwise ground enable ground enable ground 1
Clockwise plus enable plus enable plus 2
Counter-clockwise ground cw/ccw ground N.C. 3
Counter-clockwise plus cw/ccw plus N.C. 4
Fast/creep ground analógico ground analog ground 5
Fast/creep plus analógico 0 ... +10 V analógico 0 ... +10 V 6

Diagrama funcional

*
I/O

MS02
e.g.: SPS, IPC

CW/CCW
Rápido/Lento

Valor atual

* Aplicação possível com AG01, AG02

Formando o código para seu pedido

A

B

■ Tabela de definições 
Componente Ordem dos dados Especificação Informação adicional
Corrente de carga 3A 3 A outros à pedido, màx. 12 A

5A 5 A
6A 6 A

Sinal de entrada ED digital
EUP analógico unipolar 0 … +10 V, impedância >1.3 MΩ
EBP analógico bipolar -10 … +10 V, Impedância >1.3 MΩ

■ Ordem do código 
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Produto: MS02




