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EGENSKAPER

E16 är en expansionsmodul till XE16-COM och ingår 
i det flexibla och lättanvända BAS2-konceptet från 
Bastec. 

Genom att koppla en E16-modul till det befintliga 
systemet utökas antalet in- och utgångar snabbt, 
enkelt och kostnadseffektivt. Max två moduler kan 
kopplas till varje XE16-COM.

Expansionsmodulen kopplas samman med XE16-
COM via expansionsporten (EXP), som finns på 
senaste versionen av XE16-COM (V2). BAS2 Styr 
version 7.1 eller högre krävs.

Ett integrerat fäste för DIN-skena i kombination 
med en form som passar i standard normkaps-

lingar ger enkel inbyggnad till låg kostnad i små 
applikationer.

Anslutningar

Det finns 8 universella ingångar som individuellt kan 
användas som analoga eller digitala ingångar (denna 
modul stödjer ej pulsingångar). Det finns 4 digitala 
utgångar och 4 analoga utgångar. 

Ett enkelt och flexibelt system

BAS2-systemets enkelhet och flexibilitet gör att kost-
naderna hålls nere och energibesparingen ökar.  
BAS2 kan även integreras med andra system, t.ex. 
ett befintligt DHC-system.
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Expansionsmodul till BAS2 XE16-COM

 � Varje E16 ger 8 ingångar och 8 utgångar extra

 � Max två moduler till en XE16-COM

 � Integrerat fäste för DIN-skena

 � Form som passar standard normkapsling
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Tekniska data BAS2 E16

Matningsspänning: 24 V AC ± 10%

Effektförbrukning: Max 2 W (exkl. externt anslutna objekt som t.ex. ställdon)

8 stycken ingångar som individuellt kan väljas som följande typer (OBS Stödjer ej pulsingång):

Digital ingång: 12–30 V DC eller 24 V AC, 5 mA ingångsström

Analog ingång: Pt 1000DIN, Ni1000 (L&G, L&S, Siemens), 12 bit upplösning (ca 0,07 °C). 0–10 V, 

2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA (med extern resistor 500 Ω)

Digitala utgångar: 4 st av typen Triac 24 V AC. Max belastning 400 mA

Analoga utgångar: 4 st med utspänning 0–10 V eller 2–10 V, max belastning 2 mA, kortslutnings- och 

överspänningsskyddade upp till 30 V AC/DC

Kommunikation: Expansionsport (COM) för anslutning till XE-16-COM. Max 2 st E16 kan kopplas till 

en XE16-COM.

Mått (BxHxD): 125 x 120 x 58 mm

Vikt: 235 g

Montering: DIN-skena

Certifiering: CE, SundaHus miljöklassificering


