
BCC02PM_165127_07/03/15 1(1)Para definições de termos, consulte o 
catálogo principal 
Sujeito a alterações

www.balluff.com
+49 (0) 7158 173-0, 173-370
1-800-543-8390
+86 (0) 21-50 644131

Internet
Balluff Germany
Balluff USA
Balluff China

BCC M314-0000-10-003-VX8434-050
BCC02PM

Conector/cabo de conexão

 � Tomada M8
 � reto

Características gerais
Propriedades adicionais Adequado para correntes de arraste
Certificados / conformidade cULus LISTED
Cor do revestimento do cabo cinza
Tipo de proteção de acordo com IEC 60529 IP67
Indicação funcional (PINO 2) No
Indicação funcional (PINO 4) No
Indicação da tensão de serviço não
Marca GLOBAL

Características elétricas
Corrente nominal (40 °C) 4.0 A
Função de comutação Não equivalente (NO/NC)
Saída de comutação não
Tensão de serviço UB máx. CA [V] 30,0 V
Tensão de serviço UB máx. CC [V] 30.0 V

Características mecânicas
Aceleração máx.(corrente de arrasto) 5 m/s²
Adequado para correntes de arraste sim
Ciclos de flexão > 2 Milhões.
Comprimento do cabo L [m] 5.00 m
Configuração do conector reto
Curso de deslocamento horizontal permitido. a 5 m/seg² 5 m
Curso de deslocamento vertical permitido. a 5 m/seg² 2 m
Diâmetro do cabo D 4,8 +/- 0,15 mm
Diâmetro do condutor 0,34 mm²

Forma construtiva do conector (cabeça I) Tomada M8
Material da porca de capa GD-Zn
Material do contato CuSn
Material do corpo do manípulo PUR
Material do revestimento do cabo PVC
Número de condutores 4
Quantidade de tomadas ou pinos 4
Raio de flexão da instalação fixa mín. 5 x D
Raio de flexão em movimento mín. 10 x D
Sistema não moldado
Temperatura ambiente máx. (fixo) 105 °C (UL 80 °C)
Temperatura ambiente máx. (flutuante) 105 °C (UL 80 °C)
Temperatura ambiente máx.(corrente de 
arrasto)

60 °C

Temperatura ambiente mín. (fixo) -40 °C
Temperatura ambiente mín. (flutuante) -5 °C
Temperatura ambiente mín.(corrente de 
arrasto)

-5 °C

Tipo de conector M08x1
Torque de aperto do conector do cabo 0,4 Nm
Velocidade de deslocamento máx.(corrente 
de arrasto)

a 5 m de curso horiz. 200 m/min

Texto suplementar
Estrutura do cabo conforme a UL-AWM Style 2517 
Classe de proteção de acordo com IEC 60529, apenas em estado aparafusado com a 
peça contrária pertinente.

PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto


