
Construção interna

O que é o borne por conexão push-in? Quais são os benefícios?

48,1 mm48,1 mm

20,1 mm20,1 mm

Os bornes por conexão push-in pressionam os condutores com 
a força de molas internas. A pressão constante previne a 
desconexão causada por vibrações.

Não há necessidade de terminais para crimpagem ou uso 
de alicate de crimpagem!
A �ação é feita sem custo ou tempo extra.

Não são necessários terminais externos. O conector 
é facilmente extraível através da trava de segurança.

Fixado �rmemente
pela força elástica!

Não é necessário utilizar 
terminais para crimpagem.
É necessário apenas preparar
a �ação.

Com os terminais destacáveis, não é necessário 
refazer as conexões ao substituir o módulo.

Conectar terminais para 
crimpagem um a um é um 
processo lento.

1 É necessário utilizar a interface FX5-CNV-IF ao conectar à CPU FX5U.

2 Se outro terminal tubular for utilizado, ele pode não ser extraído. Antes de seu uso, con�rme a compatibilidade do terminal.

Alimentação CC
Entrada CC (NPN/PNP)

Saída transistor (NPN)
Saída transistor (PNP)

Novos modelos com
bornes por conexão push-in

Fiação completa!

Com os bornes por conexão push-in, a �ação é feita em 3 passos!

Decapar

Passo 1

Torcer

Passo 2

Inserir

Insira

Chave de fenda de
                precisão

Condutor

Passo 3

Utilizando um terminal tubular, a �ação pode ser feita 
apenas com a inserção do terminal.

Conexão facilitada, mesmo em 
espaços restritos.

Adicionamente!Adicionamente!

Substituição

Trava de segurança

CPU com 32 pontos de E/S

Módulos de E/S com 32 pontos*1

Módulo de saídaMódulo de entrada Módulo de E/S

FX5UC-32MT/DS-TS

FX5UC-32MT/DSS-TS

FX5-C32EX/DS-TS FX5-C32EYT/D-TS

FX5-C32EYT/DSS-TS

FX5-C32ET/DS-TS

FX5-C32ET/DSS-TS

DC D2 T1
DC D2 T2

DC T1
D2 T2

Sem necessidade
de terminais externos

Redução de
espaço de painel!

MELSEC Série iQ-F 
CLP compatível com a plataforma iQ

FX5UC-32MT/DS(S)-TS, FX5-C32E£/D£-TS

Modelos recomendados de terminais tubulares. (Referência: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KGÛ2) 

Modelo Tipo
CRIMPFOX 6 Alicate de crimpagem auto ajustável
AI 0.5-10 WH Terminal para crimpagem

(Terminal tubular com isolação plástica)
Wire size  0.5 mm2

AI 0.75-10 GY Wire size  0.75 mm2

A 1.0-10 Terminal para crimpagem
(Terminal tubular sem isolação plástica)

Wire size  1.0 mm2

A 1.5-10 Wire size  1.5 mm2

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



CPU FX5UC

 ¢ Especificações de alimentação

Item
Especificações

FX5UC-32MT/DS-TS FX5UC-32MT/DSS-TS
Tensão de alimentação 24 Vcc
Flutuação permitida +20%, -15%
Tempo de falha instantânea 
permitida de alimentação 

A operação pode continuar após uma ocorrência de falha instantânea de 
alimentação de 5ms ou menos.

Corrente de surto Máx. 35A, 0,5ms ou menor / 24Vcc
ConsumoÛ 5 W/24 Vcc [30 W/24 Vcc +20%, -15%]
Capacidade da fonte de 24Vcc 500 mA
Capacidade da fonte de 5Vcc 720 mA 

Û: Este item mostra o valor quando somente a CPU é utilizada.  O valor em [ ] é o valor com o máximo de conexões à 
CPU. (O valor não inclui a alimentação 24Vcc externa dos módulos de expansão).

 ¢ Especificação de programação
Para outros itens que não a seguinte, por favor referir ao MELSEC iQ-F FX5UC User's Manual (Hardware).

Item Especificações
Ferramenta de programação GX Works3: Ver. 1.035M ou superior

 ¢ Especificações de entrada (Consulte o manual para mais informações)

Item
Especificações

FX5UC-32MT/DS-TS FX5UC-32MT/DSS-TS
Número de pontos de entrada 16 pontos
Tipo de conexão Bornes por conexão push-in
Tipo de entrada NPN / PNP
Tensão de entrada 24 Vcc +20%, -15%
Corrente de entrada X0 a X17: 5,3 mA/24 Vcc
Impedância de entrada X0 a X17: 4,3 kΩ
Sensibilidade de corrente de 
entrada ON

X0 a X17: 3,5 mA ou mais

Sensibilidade de corrente de 
entrada OFF

1,5 mA ou menos

Frequência de resposta da 
entrada

X0 a X5: 200 kHz, X6 a X17: 10 kHz

Forma de onda

Forma de onda
T1

T2 T2

T1

 T1 largura de pulso T2 (tempo de subida/    
                                                                                      descida)
X0 a X5: T1: 2,5 μs ou mais T2: 1,25 μs ou menos, 
X6 a X17: T1: 50 μs ou mais T2: 25 μs ou menos

Tempo de resposta da entrada  
(Tempo de resposta do H/W)

X0 a X5: ON: 2,5 μs ou menos OFF: 2,5 μs ou menos, 
X6 a X17: ON: 30 μs ou menos OFF: 50 μs ou menos

Tempo de resposta da entrada 
(Valores do filtro digital)

Nenhum, 10 μs, 50 μs, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,4 ms, 0,6 ms, 1 ms, 5 ms, 
10 ms (initial value), 20 ms, 70 ms
Utilize o filtro digital em aplicações com ruído elétrico.

Tipo de sinal de entrada
Entrada contato seco 
Transistor NPN, coletor aberto 
Transistor PNP, coletor aberto

Isolação do circuito de entrada Foto acoplador
Indicação da operação de 
entrada

LED acesso com entrada acionada

 ¢ Especificações de saída (Consulte o manual para mais informações)

Item
Especificações

FX5UC-32MT/DS-TS FX5UC-32MT/DSS-TS
Número de pontos de saída 16 pontos
Tipo de conexão Bornes por conexão push-in
Tipo de saída Transistor NPN Transistor PNP
Alimentação externa 5 a 30 Vcc

Carga máxima
Y0 a Y3: 0,3 A/ponto Y4 e subsequente: 0,1 A/ponto
A corrente de carga total por terminal comum deve seguir os valores abaixo. 
• pontos de saída/terminal comum: 0,8A ou menorÛ

Corrente de fuga em circuito em 
aberto

0,1 mA ou menor/30 Vcc

Queda de tensão quando ligado (ON) Y0 a Y3: 1,0 V ou menos Y4 e subsequente: 1,5 V ou menos

Tempo de resposta
Y0 a Y3: 2,5 μs ou menos/10 mA ou mais (5 a 24 Vcc)
Y4 e subsequente: 0,2ms ou menos/100mA (24 Vcc)

Isolação do circuito de saída Foto acoplador
Indicação da operação de saída LED acesso com saída acionada

Û: Quando dois terminais comuns são conectados externo à CPU, a carga é de 1,6A ou menor.

 ¢ Dimensões externas

 ¢

90

48,1
93,7

74

Unidade: mm

Massa: Aprox. 0,25 kg

Módulo de E/S

 ¢ Especificações de alimentação

Item
Especificações

FX5-C32EX/DS-TS FX5-C32EYT/D(SS)-TS FX5-C32ET/DS(S)-TS

Tensão nominal

24 Vcc
(fornecido por uma fonte de alimen-
tação externa)
5 Vcc
(fornecido pelo CLP)

24 Vcc
(fornecido pelo CLP)
5 Vcc
(fornecido pelo CLP)

Entrada: 24 Vcc (fornecido por uma 
fonte de alimentação externa)
5 Vcc (fornecido pelo CLP)
Saída: 24 Vcc (fornecido pelo CLP)
5 Vcc (fornecido pelo CLP)

Consumo 
de corrente

Alimentação 
5 Vcc

120 mA 120 mA 120 mA

Alimentação 
24 Vcc

— 200 mA 100 mA

Alimentação 
externa 24 Vcc

130 mA — 65 mA

 ¢ Especificações de entrada (Consulte o manual para mais informações)

Item
Especificações

FX5-C32EX/DS-TS FX5-C32ET/DS-TS FX5-C32ET/DSS-TS
Número de pontos de entrada 32 pontos 16 pontos
Tipo de conexão Bornes por conexão push-in
Tipo de entrada NPN/PNP
Tensão de entrada 24 Vcc +20%, -15%
Corrente de entrada 4.0 mA/24 Vcc
Impedância de entrada 5.6 kΩ
Corrente de sensibilidade de 
entrada

ON: 3.0 mA ou maior OFF: 1.5 mA ou menor

Tempo de resposta da entrada ON: 50 μs ou menor OFF: 150 μs ou menor

Tipo de sinal de entrada
Entrada contato seco
Transistor NPN, coletor aberto Transistor PNP, coletor aberto

Isolação do circuito de entrada Foto acoplador
Indicação da operação de 
entrada

LED acesso com entrada acionada

 ¢ Especificações da saída transistor NPN (Consulte o manual para mais informações).

Item
Especificações

FX5-C32EYT/D-TS FX5-C32ET/DS-TS
Número de pontos de saída 32 pontos 16 pontos
Tipo de conexão Bornes por conexão push-in
Tipo de saída Transistor NPN
Alimentação externa 5 a 30 Vcc

Carga máxima
0,1A / ponto A corrente de carga total por terminal comum deve seguir os valores abaixo.
• 8 pontos de saída/terminal comum: 0,8A ou menor

Corrente de fuga em circuito 
em aberto

0,1mA / 30Vcc

Queda de tensão quando 
ligado (ON)

1,5 V ou menos

Tempo de 
resposta

OFF�ON 0,2ms ou menor / 100mA (a 24Vcc)
ON�OFF 0,2ms ou menor / 100mA (a 24Vcc)

Isolação do circuito de saída Foto acoplador
Indicação da operação de saída LED acesso com saída acionada

 ¢ Especificações da saída transistor PNP (Consulte o manual para mais informações)

Item
Especificações

FX5-C32EYT/DSS-TS FX5-C32ET/DSS-TS
Número de pontos de saída 32 pontos 16 pontos
Tipo de conexão Bornes por conexão push-in
Tipo de saída Transistor PNP
Alimentação externa 5 a 30 Vcc

Carga máxima
0,1A / ponto A corrente de carga total por terminal comum deve seguir os valores abaixo. 
• 8 pontos de saída/terminal comum: 0,8A ou menor

Corrente de fuga em circuito em 
aberto

0,1mA / 30Vcc

Queda de tensão quando ligado 
(ON)

1,5V ou menor

Tempo de resposta
OFF�ON 0,2ms ou menor / 100mA (a 24Vcc)
ON�OFF 0,2ms ou menor / 100mA (a 24Vcc)

Isolação do circuito de saída Foto acoplador
Indicação da operação de saída LED acesso com saída acionada

 ¢ Dimensões externas 

20,1 7419,7

90

Unit: mm

Massa: Aprox, 0,15 kg

 ¢ Lista de produtos 

Modelo Alimentação
Especificações de entrada Especificações de saída

Núm. de entradas Tipo de entrada Núm. de saídas Tipo de saída
FX5UC-32MT/DS-TS

24 Vcc 16 pontos
24 Vcc NPN/PNP

16 pontos
Transistor NPN

FX5UC-32MT/DSS-TS 24 Vcc NPN/PNP Transistor PNP
FX5-C32EX/DS-TS Alimentação recebida da CPU 32 pontos 24 Vcc NPN/PNP — —
FX5-C32EYT/D-TS

Alimentação recebida da CPU —
—

32 pontos
Transistor NPN

FX5-C32EYT/DSS-TS — Transistor PNP
FX5-C32ET/DS-TS

Alimentação recebida da CPU 16 pontos
24 Vcc NPN/PNP

16 pontos
Transistor NPN

FX5-C32ET/DSS-TS 24 Vcc NPN/PNP Transistor PNP
FX5U-U-HW-E MELSEC iQ-F FX5U User's Manual (Hardware)  
FX5UC-U-HW-E MELSEC iQ-F FX5UC User's Manual (Hardware)  

Especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. ADELINO CARDANA, 293 - 21o ANDAR - CENTRO - BARUERI/SP

(11) 4689-3000 | www.mitsubishielectric.com.br/ia 

mitsubishielectric.com.br/facebook mitsubishielectric.com.br/youtubemitsubishielectric.com.br/linkedin

CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS
Série iQ-F
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 Aviso de segurança
Para assegurar o uso correto dos produtos neste catálogo, certifique-se em ler o manual de 
instrução antes do uso.

Marcas e registros
 · Todos os nomes de empresas e produtos neste catálogo são marcas registradas de suas respectivas 
companhias.


