
makale isim
μC2 SE: 

  
MCH2001030 μC2 SE, panel montajı, 1 devre, 2 kompresör (konnektörleri "anne" dahil)
MCH2001031 μC2 SE ile gerçek zamanlı zamanlayıcı, panel montajı, 1 devre, 2 kompresör (set

20 ) (*) 

MCH2000020 İkinci devre için genişletme panosu
MCH2000021 İkinci devre için genişletme panosu, 

MCH2000050 μC2 SE, panel montajı, 1 devre, 2 kompresör (konnektörleri "anne" dahil)
MCH2000051 μC2 SE ile gerçek zamanlı zamanlayıcı, panel montajı, 1 devre, 2 kompresör (set

20 ) (*) MCH2000060 Genişletme panosu
MCH2000061 Genişletme panosu, 10 takım sipariş ederken

MCH2000040 μGEO ana kartı
MCH2000041 μGEO ana tahta, 10 takım sipariş ederken
MCH2000060 μGEOGenişletme panosu
MCH2000061 μGEOGenişletme panosu, 10 takım sipariş ederken

MCH2CON001 Bağlayıcı seti for μC2, panel montajı, 20 set sipariş verirken (*)
MCH2CON021 Bağlayıcı seti, genişleme kartı μC2, panel montajı, 20 set sipariş verirken (*)
MCHSMLCAB0 24 kablolu set, 1 m
MCHSMLCAB2 24 kablolu set, 2 m
MCHSMLCAB3 24 kablolu set, 3 m

CONVONOFF0 Kontrol paneli açık / kapalı
CONV0 / 10A0 Darbe genişliği sinyalinin 0-10V veya 4-20 mA

MCH2004850 Seri Arabirim Kartı RS485
PSOPZKEYA0 Harici güç kaynağı ile programlama anahtarı 230 Vac
TRADR1W024 10VA, 230/24 V, AC, DIN rayına montaj

MCH200TP00 Panel montajı için uzaktan erişim terminali μC2 + güç kaynağı
MCH200TW00 Duvar montajı + güç kaynağı için uzaktan erişim terminali μC2
MCH200TSV0 Uzaktan terminal μC2 için RS485 seri arabirimi

ADMG001010  ekran μAD, NTC sensörü, nem sensörü, gerçek zaman saati, ses sinyali
ADMH001010 ekran μAD, NTC sensörü, nem sensörü, gerçek zaman saati, ses sinyali,

 

MCHRTF04C0 4 A'ya kadar
MCHRTF08C0 8 a kadar
MCHRTF12C0 12 A'ya kadar

MCHRTF10C0 10 A'ya kadar
MCHRTF10C1 10 A'ya kadar, paketleme (10 adet)

Tek fazlı PWM, 230 V AC.

Tek fazlı PWM, 230 V AC, endüstriyel ortamda çalıştırmak için

μC2 SE ve μGEO: soğutucular ve ısı için parametrik kontrolörler

Anne Konnektör Takımları ve Kabloları

Çıkış sinyali konvertisörleri

diğer

Uzaktan kumanda terminali

Uzaktan kumanda terminali

Tek, iki devre üniteler için kontrolörün versiyonu, 4 kompresöre kadar

İkincil döngü için I / O genişlemesi

Tek devreli üniteler için kontrolörün versiyonu, 2 kompresöre kadar

μGEO: jeotermal ekipman için parametrik kontrolörler
Tek devreli üniteler için kontrol cihazı, 2 kompresöre kadar, özellikle g için

ΜC2 SE ve μGEO için aksesuarlar

https://teknofrom.com/tr/urunler/klima-sogutma-yedek-parca/markalar/carel.html
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