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 KULLANIM ALANLARI
Kimya ve otomotiv endüstrisi için AS-Interface TPE kablosu, yağa ve kesilmiş yağa, soğuk bükülmeye dayanıklı. Sensör/aktüatör seviyesinde iletişim, 
sensör-/aktüatör kablolaması, sabit kurulum ve ayrıca serbest, sürekli olmayan yinelenen harekette çekme yükü olmadan ara sıra esneme için uygundur. 
TPE versiyonu yağa dayanıklı bir dış kılıfa sahiptir. Özellikle suda çözünür soğutma yağlayıcıları ile birlikte ıslak alanlar için uygundur.

AS-Interface, saha cihazlarının sabit kablo bağlantısına bir ağ alternatifidir. Düşük maliyetli bir uzak I/O çözümü sunduğu Profibus , DeviceNet , Interbus 
ve Industrial Ethernet gibi daha yüksek seviyeli fieldbus ağları için bir ortak ağ olarak kullanılabilir . Konveyör kontrolü, paketleme makineleri, proses 
kontrol valfleri, şişeleme tesisleri, elektrik dağıtım sistemleri, havaalanı bagaj karuselleri, asansörler, şişeleme hatları ve gıda üretim hatları dahil olmak üzere 
otomasyon uygulamalarında kullanılır.

 APPLICATIONS
AS-Interface TPE cable for the chemical and automotive industry, resistant to oil and cut oil, cold bending. It is suitable for communication at the sensor/
actuator level, sensor-/actuator wiring, fixed installation as well as occasional flexing in free, non-continuous repetitive motion without tensile load. The 
TPE version has an oil resistant outer sheath. Especially suitable for wet areas in combination with water-soluble cooling lubricants.

AS-Interface is a network alternative to hard cabling of field devices. It can be used as a common network for higher level fieldbus networks such as Profibus, 
DeviceNet, Interbus and Industrial Ethernet, where it provides a low cost remote I/O solution. It is used in automation applications including conveyor 
control, packaging machinery, process control valves, bottling plants, electrical distribution systems, airport luggage carousels, elevators, bottling lines 
and food production lines.

 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
   ELECTRICAL PARAMETERS

52 pF/km

1 Ω/km

13,7 Ω/km

300 V

-40°C / +180°C

Kapasitans
Capacitance

İzolasyon Direnci
Insulation Resistance 

İletken Direnci
Conductor Resistance

Test Voltajı
Test Voltage

Çalışma Voltajı
Working Voltage

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

2000 V
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MEKAS KABLO AS-INTERFACE

 KABLO YAPISI 
   CABLE CONSTRUCTION

İletken
Conductor

TPE

Kalaylı Bakır Teller Sınıf 6
Tinned Copper Wire Class 6

İzolasyon
Insulation

Kılıf
Sheath

TPE Sarı
TPE Yellow

500 - 1000 mt

AS-Interface

Ambalaj
Packing

Ürün Çeşitleri
Product Types


