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 کنتاکتور ، کنتاکتور بیصدا ، مینى کنتاکتور

9 A- 630 A

1 A-200 A
متشکل از 4 تیپ
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 غیرقابل تنظیم : 

لوازم جانبى : رله شانت

 :  NM8سرى 
 قابل تنظیم : 

لوازم جانبى : رله شانت ، رله آندر ولتاژ ، موتور ، کنتاکت کمکى ، دسته گردان
25 A - 1600 A

:جریان نامى
فیکس / موتوردار فیکس

1000 A - 3200 A

کشویى
A - 2500 A 1600: جریان نامى

لوازم جانبى : بوبین شانت ، رله آندر ولتاژ ، بوبین وصل ، موتور ، کنتاکت کمکى

25 A - 1250 A

: NM1سرى

30 mA

10 KA / 6KA /4.5 KA
B/C منحنى مشخصه 
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با نمایشگردیجیتال ، ترانس جریان وکابل ارتباطى

فشارى / دسته گردان

1 A - 80 A : محدوده تنظیم جریان

: کمکى حرارتى (تیپ کوچک / نصب از رو/ نصب از بغل) لوازم جانبى
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 FX3Dکنترلر دما مدل

FX3H کنترلر رطوبت مدل    

FX3DHکنترلر دما و رطوبت مدل 

یا سرمایش   کنترل گرمایش 
 داراى آالرم حد باال و پایین

مشخصات فنى
AC برق ورودى : 100 تا 220 ولت 
جریان مصرفى : حداکثر 6 ولت-آمپر

خروجى دستگاه : دو عدد رله حداکثر 250 ولت متناوب، 5 آمپر  
ورودى دستگاه : یک عدد سنسوردما

محدوده دمایى :  50- تا 150 درجه سانتیگراد
ابعاد دستگاه : 78×35×78 

شرایط کارى :10- تا 50 درجه سانتیگراد
شرایط نگهدارى :20- تا 60 درجه سانتیگراد

مشخصات فنى
AC برق ورودى : 100 تا 220 ولت 

جریان مصرفى : حداکثر 6 ولت-آمپر
خروجى دستگاه : دو عدد رله حداکثر 250 ولت متناوب،5  آمپر  

ورودى دستگاه : یک عدد سنسور رطوبت    
ابعاد دستگاه :78×35×78 

درجه سانتیگراد شرایط کارى : 10- تا 50 
شرایط نگهدارى : 20- تا 60 درجه سانتیگراد

کنترل گرمایش یا سرمایش
 تغییر وضعیت نمایش حرارت به رطوبت و بالعکس

مشخصات فنى
 ACبرق ورودى : 100 تا220  ولت 

جریان مصرفى : حداکثر 6 ولت-آمپر
خروجى دستگاه : یک رله تک کنتاکت و یک رله دوکنتاکت250 ولت5  آمپر 

عدد سنسوردما،یک عدد سنسور رطوبت  ورودى دستگاه : یک
درجه سانتیگراد محدوده دمایى :50- تا 105

ابعاد دستگاه : 78×35×78
درجه سانتیگراد شرایط کارى : 10- تا 50 

شرایط نگهدارى :20 - تا 60 درجه سانتیگراد
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FX32Fکنترلر فن مدل 

FX32Cکنترلر چیلر مدل 

DPX200 پرشر سوییچ دیجیتال مدل

مشخصات فنى
AC برق ورودى : 100 تا 220 ولت

جریان مصرفى : حداکثر 6 ولت-آمپر
 خروجى دستگاه : دو عدد رله حداکثر 250 ولت متناوب، 5 آمپر 

دو عدد سنسور دما ورودى دستگاه : 
 Hight, Low, Middleخروجى دستگاه : 3 خروجى سرعت

محدوده دمایى :  50- تا 105 درجه سانتیگراد
ابعاد دستگاه : 78×35×78

شرایط کارى : 10- تا 50 درجه سانتیگراد
شرایط نگهدارى : 20- تا 60 درجه سانتیگراد

مشخصات فنى
AC برق ورودى : 100 تا 220 ولت

  جریان مصرفى : حداکثر 6 ولت-آمپر
ورودى دستگاه : سه ورودى آنالوگ (دما)، هفت ورودى دیجیتال

 خروجى دستگاه : چهار خروجى رله
ابعاد دستگاه : 78×35×78

شرایط کارى :10 - تا 50 درجه سانتیگراد
شرایط نگهدارى : 20- تا 60 درجه سانتیگراد

مشخصات فنى
  Hight و Lowداراى نمایشگر دیجیتال فشار 

 Hight و Lowداراى دو عدد پرشر
داراى سه خروجى رله250 ولت متناوب، 5 آمپر

مزایا
صرفه جویى در زمان و هزینه

نصب وکاربرى آسان
تعمیر و نگهدارى سریع
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DX220کنترلر چیلر مدل

CX9230  کنترلر چیلر مدل

کنترلر دو مدار کمپرسور اسکرو

نمایشگرگرافیکى با قابلیت نمایش به زبان کره اى، انگلیسى، چینى  
خطاى آخر  ذخیره سازى 160

قابلیت تجزیه و تحلیل آسان
عملکرد خروجى آنالوگ متنوع

فنى مشخصات
AC برق ورودى: 24 ولت

ورودى آنالوگ ورودى ها :10 ورودى دیجیتال، 5 
خروجى ها :12خروجى دیجیتال، 3 خروجى آنالوگ20-4 میلى آمپر

کنترلر تک مدار کمپرسور اسکرال

مشخصات فنى
ACبرق ورودى: 24 ولت 

ورودى آنالوگ :دو ورودى دما، دو ورودى فشار 

ورودى دیجیتال : هشت ورودى دیجیتال 
   Remote Run/Stop

Freeze Protection
Pump Alarm
Flow Switch

Low Level Switch
Reverse Phase

Condensor Alarm
Compressor Alarm

 خروجى دیجیتال : هشت خروجى دیجیتال
Heat Control
Cool Control

Condensor Fan Control
Liquid Injection Control

Pump Control
Compressor Control

Liquid selnoid Control
Auxiliary Relay Control

Autotuning: عملکرد 
ثبت خطا : حداکثر 100 عدد خطا

ابعاد دستگاه : 46×156×82
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