
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ





H KIOUR ιδρύθηκε το 1984 στην Αθήνα κατασκευάζοντας ηλεκτρονικές συσκευές και προσανατολισμένη στις 
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Η KIOUR σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει τα προϊόντα της σε μια κάθετα δομημένη παραγωγή. Σχεδιάζει 
μηχανολογικά σχέδια και παράγει δικά της καλούπια και πλαστικά, σχεδιάζει τυπωμένα κυκλώματα, ενώ παράλ-
ληλα αναπτύσσει το απαραίτητο λογισμικό. Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους με 
αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, ενώ πολλές δοκιμές του EMC (Electromagnetic Compatibility) εκτελούνται στο 
εργαστήριό της.

Διαθέτει γραμμή παραγωγής με σύγχρονα και εξελιγμένα μηχανήματα συναρμολόγησης και συγκόλλησης ολο-
κληρωμένων κυκλωμάτων. Διατηρεί πιστοποιητικό ποιότητας των προϊόντων ISO 9001:2015 από τον φορέα TUV 
AUSTRIA HELLAS με σκοπό τον υψηλό ποιοτικό έλεγχο όλων των προϊόντων. Το 2015 με σκοπό πάντα την υψη-
λή αξιοπιστία έλαβε σε μια γκάμα προϊόντων το πιστοποιητικό “Product Design Assessment” από τον φορέα 
American Bureau of Shipping (ABS). 

Η KIOUR με συνεχή παρακολούθηση της αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων προσφέρει πρωτοποριακές 
λύσεις και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που την καθιστούν ανταγωνιστική. Σήμερα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος 
βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά.
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- ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΑΡΜ

 Μονάδα αλάρμ με 10 ψηφιακές εισόδους

ALU-AP

• Πιστοποιητικό Product Design Assessment από 
τον Αμερικάνικο Νηογνώμονα ABS • Κατάλληλο για 
χρήση σε γέφυρα, κονσόλα και μηχανοστάσιο πλοίου 
• Ρύθμιση master / slave / repeater λειτουργίας • 
10 ψηφιακές είσοδοι αλάρμ 24VAC/DC • Έλεγχος 
βλάβης γραμμής • Ενεργοποίηση με NO ή NC επαφή 
• Χρονοκαθυστέρηση στις εισόδους • 14 ψηφιακές 
έξοδοι για οδήγηση ρελέ • Συγκράτηση του αλάρμ 
μετά το RESET • Επιτήρηση βλάβης στην κύρια 
τροφοδοσία μέσω ρελέ 250VAC 10A • Γενικό ρελέ 
250VAC 10A • Δημιουργία δικτύου RS485 με μονάδες 
(έως 98) ή με υπολογιστή • Σύνδεση με θερμικό εκτυπωτή για άμεση εκτύπωση των αλάρμ • Διαστάσεις 
144x144x44mm • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 138x138mm • Συνδεσμολογία με ζευγαρωτές  
κλέμες • Τροφοδοσία 24VAC ± 10% 50/60Hz ή 24VDC +30% / -10% 50/60Hz • Μέγιστη ισχύς 10W 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -15÷70oC • Εσωτερικές ασφάλειες στην κύρια τροφοδοσία, στις εξόδους και 
στο δίκτυο • Κατηγορία συσκευής Class II • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ42 στην πρόσοψη 

 Γενικό ψηφιακό αλάρμ

GMA1

• Είσοδος καθαρής επαφής για ενεργοποίηση 
συναγερμού • Λειτουργία 7+1 κατόπιν ενεργοποίησης 
της επαφής • Δυο ανεξάρτητα ρελέ 250VAC 10A με 
όμοια λειτουργία • Μοντάρεται σε ράγα τύπου Ω 
• Διαστάσεις 70x90x65mm • Τροφοδοσία 24VAC/DC ± 10% ή 12VAC/DC ± 10% 50/60Hz 3W 
• Συνδεσμολογία με κλέμες • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20 στην πρόσοψη

ALU-AP

GMA

12V
250 V

10 A
250 V

10 A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Α1

Μονάδα αλάρμ με 2 ψηφιακές εισόδους
• Δυο ψηφιακές είσοδοι αλάρμ 24VAC/DC • Jumper 
για ενεργοποίηση των εισόδων με NC ή ΝΟ επαφή 
• Χρονοκαθυστέρηση στις εισόδους με ρύθμιση 
ποτενσιομέτρων • Είσοδοι για RESET και TEST LAMP 
λειτουργία • Τρία ρελέ 250VAC 10Α για οδήγηση της 
σειρήνας και των λαμπτήρων • Μοντάρεται σε ράγα 
τύπου Ω • Συνδεσμολογία με κλέμες • Διαστάσεις 
70x90x65mm • Τροφοδοσία 24VAC ± 10% 50/60 Hz ή 
24VDC +30% / -10% 50/60Hz • Μέγιστη ισχύς 3W 
• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20 στην πρόσοψη

A1
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ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΡΜ - ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ -

Μονάδα αλάρμ με 8 αναλογικές εισόδους

ALAN-8 Multi

• Πιστοποιητικό Product Design 
Assessment από τον Αμερικάνικο 
Νηογνώμονα ABS • Κατάλληλο 
για χρήση σε κονσόλα και 
μηχανοστάσιο πλοίου • 8 αναλογικές 
είσοδοι ρυθμιζόμενες σε λειτουργία 

αισθητηρίων J, K, PT100 και 0÷20mA, 4÷20mA με ανάλυση 0÷2000 
μονάδες • 32 εντολές alarm όπου κάθε κανάλι έχει 4 εντολές αλάρμ 
• 12 έξοδοι που μπορούν να οδηγήσουν μικρορελέ, 8 LED, 2 ομάδες 
μέσων όρων των καναλιών • Έξοδος +24VDC για τροφοδοσία των 
μικρορελέ και των transmitter 4÷20mA • Χρονοκαθυστέρηση σε 
κάθε αλάρμ • Αλάρμ overflow και wrong connection • Λειτουργία 
των set point σαν αλάρμ ή επιτηρητές ορίων • Δυνατότητα 
αντιστροφής των εντολών των set point high και low • Ανίχνευση 
κομμένης ή βραχυκυκλωμένης γραμμής • Κάθε κανάλι ενεργοποιείται ALAN-8 MULTI
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power supply 
FAILURE

250Vac 10A

ή απενεργοποιείται και ορίζεται ή όχι σε ποιά ομάδα μέσων όρων θα ανήκει • Επιτήρηση 
βλάβης στην κύρια τροφοδοσία μέσω ρελέ 250VAC 10A • Γενικό ρελέ 250VAC 10A • Οθόνη 
υγρών κρυστάλλων 2x16 χαρακτήρων • Δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή • Διαστάσεις 
144x144x44mm • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 138x138mm • Συνδεσμολογία με 
ζευγαρωτές κλέμες • Τροφοδοσία 24VAC ± 10% 50/60 Hz ή 24VDC +30% / -10% 50/60Hz
• Μέγιστη ισχύς 10W • Θερμοκρασία λειτουργίας -15÷70oC • Εσωτερικές ασφάλειες στην 
κύρια τροφοδοσία, στις εξόδους και στο δίκτυο • Κατηγορία συσκευής Class II • Βαθμός 
στεγανότητας ΙΡ42 στην πρόσοψη

Στροφόμετρο με ένδειξη φοράς περιστροφής

RPM-APIN

• Πιστοποιητικό Product Design Assessment από τον Αμερικάνικο 
Νηογνώμονα ABS • Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες συνθήκες 
κραδασμών π.χ. κινητήρες diesel, αεροσυμπιεστές κλπ. (δοκιμές 
σε όλους τους άξονες με αντοχή 30Hz, πλάτος 40m/s2 για 
120min) • Σήμα από δύο NPN proximity τριών καλωδίων ή από 
ταχογεννήτρια 3÷60VAC • Αναγνώριση φοράς περιστροφής
 • Έξοδος +12VDC 100mA για τροφοδοσία των proximity
 • Ένδειξη στροφών από 1÷59.999 με ανάλυση 1 RPM • Ακρίβεια 
μεγαλύτερη από 0.5% • Επιλογή αριθμού δοντιών στον άξονα 
• Δυο ρελέ 250VAC 10A για εντολή ύστερα από υπέρβαση των 
επιλεγμένων στροφών • Ρελέ 250VAC 10A για εντολή αντίστροφης φοράς • Δυνατότητα σύνδεσης 
σε υπολογιστή • Διαστάσεις 45x45x76mm • Τροφοδοσία 230VAC ± 10% ή 24VAC ± 10% ή 24VDC 
+30% / -10% 50/60 Hz • Μέγιστη ισχύς 3W • Εσωτερική ασφάλεια στην τροφοδοσία • Θερμοκρασία 
λειτουργίας -15÷70oC • Κατηγορία συσκευής Class II • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 46x46mm 
• Συνδεσμολογία με  ζευγαρωτές κλέμες • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ54 στην πρόσοψη 

RPM-APIN
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- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

Θερμοστάτες ψύξης – θέρμανσης

VD1 / VD2 

VD1

• Λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης • Ρελέ 250VAC 30A 
2HP • NTC/PTC αισθητήριο θερμοκρασίας • NTC 
κλίμακα -37÷+110°C ή PTC κλίμακα -50÷+110°C         
• Απεικόνιση θερμοκρασίας σε δεκαδική ή ακέραιη 
μορφή • Ακρίβεια 0.5oC / 1oC • Λειτουργία αυτόματης 
και χειροκίνητης απόψυξης • Ψηφιακή είσοδος για 

έλεγχο για τα αλάρμ • Αλάρμ υψηλής – χαμηλής της πόρτας του θαλάμου • Σειριακή είσοδος • Βομβητής θερμοκρασίας θαλάμου 
και ελέγχου πόρτας • ON/OFF κουμπί συσκευής • Σύνδεση με καταγραφικό θερμοκρασιών Mini Logger ή με υπολογιστή μέσω soft-
ware CAMIN • Γρήγορος προγραμματισμός των παραμέτρων με κλειδί προγραμματισμού • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 
29x71mm • Διαστάσεις 28x70x75mm • Συνδεσμολογία με κλέμες • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 
στην πρόσοψη 

• Διαθέτει όλες τις λειτουργίες του VD1 • Διαθέτει δεύτερο ρελέ 250VAC 10A με τις εξής 
λειτουργίες: πάντα OFF, ακολουθεί το ON/OFF του θερμοστάτη, έξοδος απόψυξης, ΟΝ όταν 
υπάρχει αλάρμ, έλεγχο λάμπας θαλάμου, ΟΝ όταν ανοίγει η πόρτα του θαλάμου, ΟΝ βάσει 
επιλεγμένου από παράμετρο χρόνου.

VD2

 Θερμοστάτης RCT2

RCT2

• Ελέγχει  θερμοκρασίες κλίμακας -45÷+150oC 
μέσω ενός αισθητηρίου θερμοκρασίας 
PTC • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα 
θερμοστάτης ασφαλείας • Διαθέτει δύο 
ρελέ όπου ρυθμίζονται σε λειτουργία ψύξης 
ή θέρμανσης • Δυνατότητα ρύθμισης της 

κατάστασης που θα βρεθούν τα ρελέ (ON ή OFF), εάν κοπεί το αισθητήριο  • Μοντάρεται 
σε ράγα Ω • Διαστάσεις 70x90x65mm • Συνδεσμολογία με κλέμες • Τροφοδοσία 230VAC 
50/60Hz 3W • Μέγιστη ισχύς 3W  

Θερμοστάτης ασφαλείας

RCT35

• Θερμοστάτης για εφαρμογές ελέγχου ψύξης - θέρμανσης. 
Με ρύθμιση μέσω παραμέτρου μπορεί να λειτουργήσει 
σαν θερμοστάτης ασφαλείας. Διαθέτει δύο ρελέ όπου το 
πρώτο ρελέ λειτουργεί σε PID ή ON-OFF κατάσταση ενώ 
το δεύτερο μόνο σε ON-OFF κατάσταση. Ρυθμίζονται και τα 
δυο ρελέ σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης με ένα set point 
ή δυο set-point. Δυνατότητα ρύθμισης της κατάστασης που 
θα βρεθούν τα ρελέ (ON ή OFF), εάν κοπεί το αισθητήριο. 

VD1

VD2

RCT2

RCT35

 • Ακρίβεια 0.5oC • Συνδεσμολογία με κλέμες 18A  • Διαστάσεις 89x35x57mm • Μοντάρεται σε ράγα 
Ω • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 3W • Σειριακή είσοδος • Δυο ρελέ 250VAC 5A • Θερμοκρασία 
λειτουργίας -15÷+55oC • Θερμοκρασία αποθήκευσης -20÷+80oC 

44
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ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ  ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ -

Θερμοστάτες ψύξης - θέρμανσης

MIC-P0 & MIC-P1 & MIC-P2

• Κλίμακα θερμοκρασίας -45÷150oC • 
PTC αισθητήριο θερμοκρασίας • Δεκαδική 
απεικόνιση θερμοκρασίας με ακρίβεια 0.5oC 
στην κλίμακα -19.9÷99.9oC • Λειτουργία ψύξης – 
θέρμανσης, επιτήρησης ορίων, έλεγχος νεκρής 
ζώνης, PID ή ON/OFF • Το 2ο ρελέ λειτουργεί 
μόνο σε κατάσταση ON/OFF • Διαστάσεις 
28x70x75mm • Μοντάρεται σε πρόσοψη 
πίνακα οπής 29x71mm • Συνδεσμολογία με 
κλέμες • Τροφοδοσία 230VAC ή 24VAC/DC ή 
12VAC/DC ± 10% 3W • Βαθμός στεγανότητας 
ΙΡ65 στην πρόσοψη 

Μοντέλο: 
• MIC-P0 απλό ενδεικτικό  
  θερμοκρασίας χωρίς εντολή 
  σε ρελέ 
• MIC-P1 μια εντολή σε ρελέ 
  250VAC 10A 
• MIC-P2 δύο εντολές σε ρελέ        
  250VAC 10A

MIC-P0

PTC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MIC-P1

MIC-P2

MICF2 
Θερμοστάτης ψύξης - θέρμανσης
 • Θερμοστάτης για εφαρμογές ελέγχου ψύξης - θέρμανσης • με ρύθμιση μέσω 
παραμέτρου μπορεί να λειτουργήσει σαν θερμοστάτης ασφαλείας. • Διαθέτει δύο ρελέ, 
όπου το πρώτο ρελέ λειτουργεί σε PID (μόνο στη θέρμανση) ή ON-OFF κατάσταση ενώ 
το δεύτερο μόνο σε ON-OFF κατάσταση. • Ρυθμίζονται και τα δυο ρελέ σε λειτουργία 
ψύξης ή θέρμανσης με ένα set point ή δυο set-point. • Σε περίπτωση λειτουργίας με ένα 
set point, το δεύτερο set point προστίθεται στο πρώτο και συμπαρασύρεται από αυτό. •  
Δυνατότητα ρύθμισης της κατάστασης που θα βρεθούν τα ρελέ (ON ή OFF), εάν κοπεί 
το αισθητήριο. • Το αισθητήριο μπορεί να ρυθμισθεί μέσω παραμέτρου σε NTC κλίμακα 
-37÷ +110°C (-34÷+230°F) ή PTC κλίμακα -37÷+110°C (-58÷+230°F). • Μέσω της 
σειριακής εισόδου μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο KIOUR CAMIN modbus για πλήρη 
έλεγχο και παρακολούθηση της συσκευής.

MICF2
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- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ  ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

Θερμοστάτης κατάψυξης

FA3 / FA3R 

• Δυο NTC/PTC αισθητήρια θερμοκρασίας 
(θαλάμου και εναλλάκτη) • NTC κλίμακα 
-37÷+110°C ή PTC κλίμακα -50÷+110°C • Δεκαδική 
απεικόνιση θερμοκρασίας • Ακρίβεια 0.5oC / 1oC • 
Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης απόψυξης 
• Ψηφιακή είσοδος ελέγχου της πόρτας του 
θαλάμου • Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 2ΗΡ • Ρελέ 
ανεμιστήρα 250VAC 10A • Ρελέ απόψυξης 250VAC 
10A • Σειριακή είσοδος • Βομβητής για τα αλαρμ • 
Αλαρμ υψηλής – χαμηλής θερμοκρασίας θαλάμου 
και ελέγχου πόρτας • ON/OFF κουμπί συσκευής 
• Σύνδεση με καταγραφικό θερμοκρασιών Mini 
Logger ή με υπολογιστή μέσω software CAMIN • 
Γρήγορος προγραμματισμός των παραμέτρων με 
κλειδί προγραμματισμού •Συνδεσμολογία με κλέμες 
18Α • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 3W • Βαθμός 
στεγανότητας ΙΡ65 πρόσοψη (FA3) • Βαθμός 
στεγανότητας ΙΡ20 στην πρόσοψη (FA3R)

FA3

• Τεχνολογία αφής στο πληκτρολόγιο 
• Διαθέτει δυο προγράμματα βαθιάς 
κατάψυξης τροφίμου μέσω αισθητηρίου με 
ακίδα • Δυο επιπλέον αισθητήρια PTC 1K 
25oC για θάλαμο και εναλλάκτη • Δεκαδική 
απεικόνιση θερμοκρασίας στην κλίμακα 
-19.9÷99.9oC με ακρίβεια 0.1oC 

Θερμοστάτης βαθειάς κατάψυξης

TAD33

TAD 33

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -20÷+80oC • Θερμοκρασία λειτουργίας -15÷+55oC • Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α • Μοντάρεται 
σε πρόσοψη πίνακα οπής 29x71mm • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 3W •  Bομβητής αλάρμ (buzzer), σειριακή είσοδος • Ρελέ 
συμπιεστή 250VAC 30A resistive load • Ρελέ ανεμιστήρα και deFrost 250VAC 10A

ΕP3 

Διαστάσεις 70x90x65mm
μοντάρεται σε ράγα Ω

Διαστάσεις 28x70x75mm 
μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα 

οπής 29x71mm

FA3R

 • Ηλεκτρικός πίνακας για ψυκτικούς θαλάμους με μονοφασικό συμπιεστή έως 2HP 
• Περιλαμβάνει θερμοστάτη κατάψυξης FA3R • Περιλαμβάνει ασφάλεια τύπου Κ 
20A αυτόματη με διακόπτη ουδέτερου και φάσης • Κατάλληλος για συντηρήσεις και 
καταψύξεις. • Δυο NTC/PTC αισθητήρια θερμοκρασίας (θαλάμου και εναλλάκτη) 
• NTC κλίμακα -37÷+110°C ή PTC κλίμακα -50÷+110°C • Δεκαδική απεικόνιση 
θερμοκρασίας • Ακρίβεια 0.5oC / 1oC • Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης 
απόψυξης • Ψηφιακή είσοδος ελέγχου της πόρτας του θαλάμου • Μπορεί να ελέγξει: 
συμπιεστή, ανεμιστήρα και απόψυξη • Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 2ΗΡ • Ρελέ 
ανεμιστήρα 250VAC 10A • Ρελέ απόψυξης 250VAC 10A • Σειριακή είσοδος • Βομβητής 
για τα αλαρμ • Αλαρμ υψηλής – χαμηλής θερμοκρασίας θαλάμου και ελέγχου πόρτας 
• ON/OFF κουμπί θερμοστάτη • Διαστάσεις 165x190x113mm • Τροφοδοσία 230VAC 
50/60Hz 3W •  Επίτοιχη στήριξη •  Βαθμός στεγανότητας πίνακα ΙΡ65

Ηλεκτρικός πίνακας για ψυκτικούς θαλάμους
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ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ  ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ -

DK2

• Εφαρμόζεται σε συστήματα θέρμανσης με ηλιακό 
συλλέκτη και λέβητα • PTC με ανάλυση δεκαδικού 
• Ρελέ κυκλοφορητή - βαλβίδα 250VAC 12A 2ΗΡ • 
Ρελέ βοηθητικής πηγής (καυστήρας-αντίσταση) 
250VAC 30A • Σειριακή είσοδος • Οπτικό αλάρμ 
υψηλής – χαμηλής θερμοκρασίας • Δυνατότητα 
ενεργοποίησης προστασίας κατά του παγετού

Ηλεκτρονικός διαφορικός θερμοστάτης

και χρόνος καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας του κυκλοφορητή- βαλβίδα • Μοντάρεται σε 
ράγα Ω • Συνδεσμολογία με κλέμες και επαφές 6.3x0.8mm • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 
3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20 συνολικά • Διαστάσεις 70x90x65mm

Συσκευή ελέγχου CHILLER / αντλία θερμότητας 1 ή 2 
συμπιεστών με αναλογική έξοδο 0-10 V

MACON_C2 & MACON R70 Chiller

• Έφαρμογή σε ψυκτικά μηχανημάτα και χρήση ως αντλία θερμότητας 
2 κυκλωμάτων • Έλεγχος 1 ή 2 συμπιεστών • Επιτήρηση παγετού σε 
κατάσταση OFF όπου μπαίνει μπροστά η αντλία • 5 PTC αισθητήρια 
θερμοκρασίας κλίμακας -50÷99.9oC, όπου τα τρία είναι για το πρώτο 
κύκλωμα, είσοδος / έξοδος νερού και έλεγχος deFrost και τα δυο για το 
δεύτερο κύκλωμα, έξοδος νερού και έλεγχος deFrost • Δεκαδική απεικόνιση 
θερμοκρασίας • Ακρίβεια 0.5oC • 9 ψηφιακές είσοδοι, 6 για τo πρώτο 
κύκλωμα και 3 για το δεύτερο κύκλωμα • 10 έξοδοι σε ρελέ 250VAC 5A • 
1 αναλογική έξοδο 0-10 Volt • Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης • Λειτουργία 
απόψυξης • Alarm υψηλής – χαμηλής πίεσης στα ψυκτικά κυκλώματα • ON/
OFF κουμπί συσκευής 
• Μέγιστη ισχύς 5 Watt / συσκευή • το MACON_C2 μοντάρεται σε πρόσοψη 
πίνακα / Διαστάσεις 28x70x75mm • το MACON_C2Β μοντάρεται σε 
ράγα ωμέγα / Διαστάσεις 70x90x65mm • Συνδεσμολογία με κλέμες 28-
16 AWG 1.5mm2 • Τροφοδοσία 24VAC/DC ± 10% 50/60Hz 5W • Βαθμός 
στεγανότητας ΙΡ65 πρόσοψη και MACON_C2B IP20 συνολικά

MACON_C2B

MACON_C2

• MACON_C2 σε κουτί 
πρόσοψης με διαστάσεις 

28x70x75mm /  MACON_C2B 
σε κουτί για ράγα Ω με 

διαστάσεις 70x90x65mm 

• MACON R70 Chiller 
σε κουτί για ράγα Ω με 

διαστάσεις 70x90x65mm 

• MACON R70 Chiller αποτελείται απο δυο κομμάτια, το πρώτο 
(R70A) ελέγχει τον ένα συμπιεστή και το δεύτερο (R70B) τον δεύτερο 
συμπιεστή. 

DK2
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- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

 Θερμοστάτης κατάψυξης

REF-FR-SM & REF-FR-SPLIT

• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας -45÷150oC (-49÷302oF) 
• Δυο PTC αισθητήρια θερμοκρασίας (θαλάμου και 
εναλλάκτη) • Ακέραιη απεικόνιση • Ακρίβεια 1oC • 
Ψηφιακή είσοδος για ηλεκτρόδιο στάθμης νερού • 
Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης απόψυξης • 

• Μοντάρεται το REF-FR-SM & REF-FR-SP σε πρόσοψη 
πίνακα οπής 29x71mm και το REF-FR-SB βιδώνεται στο 
εσωτερικό του μηχανήματος

• Τροφοδοσία 
REF-FR-SM 12VAC/DC 50/60Hz 3W
REF-FR-SB 230VAC 50/60Hz 3W

• Βαθμός στεγανότητας 
REF-FR-SM & REF-FR-SP ΙΡ65 στην πρόσοψη 
REF-FR-SB ΙΡ20

Μοντέλο: 
•REF-FR-SM μια συσκευή 
με τροφοδοσία 12VAC/DC
•REF-FR-SP (πρόσοψη) & 
REF-FR-SB V3 (βάση με 
ρελέ) δύο συσκευές που 
συνδέονται με καλωδιοταινία 
και τροφοδοσία 230VAC

Ψηφιακή είσοδος για έλεγχο της πόρτας του θαλάμου • Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 2ΗΡ και 4 ρελέ 
250VAC 10A για ανεμιστήρα, απόψυξη, λεκανάκι και ON/OFF • Σειριακή είσοδος • Βομβητής για τα alarm 
• Αλάρμ υψηλής – χαμηλής θερμοκρασίας θαλάμου και ελέγχου πόρτας • ON/OFF κουμπί συσκευής • 
Σύνδεση με καταγραφικό θερμοκρασιών Mini Logger ή με υπολογιστή μέσω software CAMIN • Γρήγορος 
προγραμματισμός των παραμέτρων με κλειδί προγραμματισμού • Συνδεσμολογία με επαφές 6.3x0.8mm

• Διαστάσεις  
REF-FR-SM 28x70x80mm
REF-FR-SP 28x70x95mm
REF-FR-SB 164x78x52mm

REF-FR-SM

REF-FR-SP

REF-FR-SB

Θερμοστάτης συντήρησης

REF-DF-SM 

• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας -18÷99oC 
(-4÷210oF) • PTC αισθητήριο θερμοκρασίας • Ακέραιη 
απεικόνιση θερμοκρασίας • Ακρίβεια 1oC • Ψηφιακή 
είσοδος για ηλεκτρόδιο στάθμης νερού • Λειτουργία 
αυτόματης και χειροκίνητης απόψυξης • Ψηφιακή 
είσοδος για έλεγχο της πόρτας του θαλάμου • Ρελέ 
συμπιεστή 250VAC 30A 2ΗΡ • Ρελέ ανεμιστήρα και 

λεκανάκι 250VAC 10A • ON/OFF κουμπί συσκευής • Σειριακή είσοδος • Σύνδεση με καταγραφικό θερμοκρασιών Mini Logger ή 
με υπολογιστή μέσω software CAMIN • Γρήγορος προγραμματισμός των παραμέτρων με κλειδί προγραμματισμού • Διαστάσεις 
28x70x80mm • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 29x71mm • Συνδεσμολογία με επαφές 6.3x0.8mm • Τροφοδοσία 230VAC 
50/60Hz 3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 πρόσοψη 

REF-DF-SM



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ  ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ - 

Θερμοστάτης συντήρησης / κατάψυξης  αφής

RSD & RSP

• PTC αισθητήρια θερμοκρασίας • Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης 
απόψυξης • Ψηφιακή είσοδος πόρτας • Ψηφιακή είσοδος για ηλεκτρόδιο 
στάθμης νερού • Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 2ΗΡ • Ρελέ ανεμιστήρα, 
αντίστασης νερού και λάμπα θαλάμου 250VAC 10A • ON/OFF κουμπί 
συσκευής • Βομβητής για τα alarm • Σειριακή είσοδος • Σύνδεση με 
καταγραφικό θερμοκρασιών Mini Logger ή με υπολογιστή μέσω soft-
ware CAMIN • Γρήγορος προγραμματισμός των παραμέτρων με κλειδί 
προγραμματισμού • Συνδεσμολογία με επαφές 6.3x0.8mm • Τροφοδοσία 
230VAC 50/60Hz 3W  • IP20

Μοντέλα: 
• RSD μια συσκευή με τρία ρελέ για 
συμπιεστή, ανεμιστήρα, αντίσταση 
για το λεκανάκι
•RSDFL (πρόσοψη) & RSDBL (βάση 
με ρελέ) δύο συσκευές με τέσσερα 
ρελέ για συμπιεστή, ανεμιστήρα, 
λεκανάκι και λάμπα θαλάμου που 
συνδέονται με καλωδιοταινία
•RSD2 μια συσκευή με δυο ρελέ για 
συμπιεστή και ανεμιστήρα
•RSDL μια συσκευή με τρία ρελέ για 
συμπιεστή, ανεμιστήρα και λάμπα 
θαλάμου

RSD

9

• Τεχνολογία αφής στο πληκτρολόγιο • Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας 
-50÷150oC (-58÷302oF) • Δεκαδική απεικόνιση θερμοκρασίας στην κλίμακα 
-19.9÷99.9oC με ακρίβεια 0.1oC 

• RSP (πρόσοψη) & 
REF-FR-SB (βάση με ρελέ) 
με πέντε ρελέ για συμπιεστή, 
ανεμιστήρα, απόψυξη, 
λεκανάκι, ON/OFF που 
συνδέονται με καλωδιοταινία
• RSPFL (πρόσοψη) & RSP-
BL (βάση με ρελέ) με έξι ρελέ 
για συμπιεστή, ανεμιστήρα, 
απόψυξη, λεκανάκι, ON/
OFF, λάμπα θαλάμου που 
συνδέονται με καλωδιοταινία

REF-FR-SB

Διαστάσεις βάσης 164x78x52mm 
η πρόσοψη μοντάρεται σε πίνακα 

οπής 29x71mm

RSPBL



- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ  ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ & ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Θερμοστάτης για J, K, PT100, 0÷20mA, 4÷20mA

HI-CON1

• Μια πολλαπλή είσοδος για επιλογή αισθητήριων J, K, PT100 (2 
ή 3 καλωδίων) ή 0÷20mA, 4÷20mA με ανάλυση των mA σε 2000 
μονάδες • Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης, επιτήρησης ορίων, 
έλεγχος νεκρής ζώνης, PID ή ON/OFF • Δυο εντολές σε ρελέ 250VAC 
10A • Διαστάσεις 45x45x76mm • Τροφοδοσία 230VAC ή 24VAC/DC 
ή 12VAC/DC 3W • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 46x46mm 
• Συνδεσμολογία με ζευγαρωτές κλέμες • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 
στην πρόσοψη

HI-CON1

Θερμοστάτης για PT100

MIC-PT

• Αισθητήριο θερμοκρασίας PT100 2 ή 3 καλωδίων
• Κλίμακα θερμοκρασίας -90÷850oC • Λειτουργία 
ψύξης – θέρμανσης, επιτήρησης ορίων, 
έλεγχος νεκρής ζώνης, PID ή ON/OFF • Δυο 

εντολές σε ρελέ 250VAC 10A, όπου το 2ο λειτουργεί μόνο σε κατάσταση ON/OFF • Διαστάσεις 
28x70x75mm • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 29x71mm • Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Τροφοδοσία 230VAC ή 24VAC/DC ή 12VAC/DC 3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 στην πρόσοψη

MIC-PT
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 Θερμοστάτης κατάψυξης Μοντέλο RN5

RN

• Ο RN5 είναι ένας θερμοστάτης ελέγχου θαλάμων ψύξης, χωρίς πλαστικό κέλυφος, 
κατάλληλος για χρήση σε εφαρμογές με υδρογονάνθρακες. • Το αισθητήριο μπορεί να 
ρυθμισθεί μέσου παραμέτρου σε NTC κλίμακα -37÷+110oC (-34÷+230oF) ή PTC κλίμακα 
-50÷+110oC (-58÷+230oF). Στην κλίμακα  -37÷+100oC υπάρχει ανάλυση δεκαδικού με 
ακρίβεια  ±1oC. • Διαθέτει πέντε ρελέ (συμπιεστή, ανεμιστήρα, βαλβίδα ή αντίσταση, 
λάμπα και ON-OFF), έλεγχο deFrost και ενεργοποίηση ενός βομβητή για αλάρμ (buzzer). 

Μέσω της σειριακής εισόδου μπορεί να συνδεθεί στο 
δίκτυο KIOUR CAMIN modbus για πλήρη έλεγχο και 
παρακολούθηση της συσκευής. • Τροφοδοσία 230VAC 
50/60Hz 3W. • Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη 
πίνακα και συγκρατείται-ασφαλίζεται με 3 βίδες (φ=3mm) 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α 

RN5



GAS5

Θερμοστάτες θέρμανσης

FBX / BERI-EXR / RBR -EXR

Μοντέλο: 
• FBX με εσωτερικό ρελέ αντίστασης ( για ήπιο 
βιομηχανικό περιβάλλον χωρίς υγρασία και χωρίς 
υψηλά ρεύματα ) ή με εξωτερικό ρελέ αντίστασης ( 
για βαρύ βιομηχανικό περιβάλλον με υγρασία και 
υψηλά ρεύματα ) 

• REF-BERI-EXR με εξωτερικό ρελέ αντίστασης 
για βαρύ βιομηχανικό περιβάλλον με υγρασία και 
υψηλά ρεύματα

• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας -19÷99oC • PTC αισθητήριο υψηλών θερμοκρασιών σιλικόνης • Ρελέ αντίστασης 250VAC 30A • 
Το εξωτερικό ρελέ στα REF-BERI-EXR και RBR-EXR εφαρμόζει σε κατάλληλο πλαίσιο για τη συγκράτηση του από το θερμοστάτη 
• Ρελέ ON/OFF 250VAC 10A για τη λάμπα • ON/OFF κουμπί συσκευής • Ακρίβεια 1oC • Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α • Διαστάσεις 
28x70x75mm  • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 29x71mm • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 στην 
πρόσοψη 

FBX

REF-BERI-EXR & RBR-EXR• RBR-EXR με τεχνολογία αφής στο 
πληκτρολόγιο και εξωτερικό ρελέ αντίστασης 
για βαρύ βιομηχανικό περιβάλλον με υγρασία 
και υψηλά ρεύματα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - 
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Θερμοστάτης για φούρνο

• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας 0÷350oC • Ψηφιακή είσοδος πόρτας για έλεγχο του ανεμιστήρα •  Πέντε κουμπιά για τις ακόλουθες 
λειτουργίες: ρύθμιση θερμοκρασίας,  άναμμα λάμπας, άνοιγμα κλαπέ, πρόσθεση υγρασίας στο θάλαμο • Πέντε ρελέ για έλεγχο των 
ακολούθων: αντίστασης ρελέ 250VAC 30A, ανεμιστήρα - κλαπέ - υγρασίας - λάμπας ρελέ 250VAC 10A • Aκρίβεια 1˚C • Συνδεσμολογία 
με κλέμες 18A • Διαστάσεις 106×50×38.4mm • Η συσκευή μοντάρεται στην πρόσοψη του ανοξείδωτου /πίνακα και συγκρατείται με 3 
βίδες • Χωρίς πλαστικό κέλυφος • Mεμβράνη με στεγανότητα ΙP65 για ολική κάλυψη της πρόσοψης • Tροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 3W 
• Βαθμός ολικής στεγανότητας IP00

GAS5



Επιτηρητές φάσης 

Επιτηρητές στάθμης

Επιτηρητές ορίων 

PC-CON1 

LC-500M & LC-600

LR-1 & LR-2 

• Λειτουργία μονοφασικού ή τριφασικού επιτηρητή • Ελέγχει τη διαδοχή, την πτώση τάσης, την 
υπέρταση, τη διακοπή και την ασσυμετρία των φάσεων • Απεικονίζει της τιμές των φασικών και 
πολικών τάσεων, την ασυμμετρία και την αιτία διακοπής της ορθής λειτουργίας του • Μια εντολή 
σε ρελέ 250VAC 12A με μεταγωγική επαφή • Συνδεσμολογία με κλέμες • Μοντάρεται σε ράγα Ω • 
Διαστάσεις 70x90x65mm • Τροφοδοσία 230VAC • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20

• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Μοντάρεται σε ράγα Ω 
• Διαστάσεις 70x90x65mm 
• Τροφοδοσία 230VAC   
   50/60Ηz 3W 
• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20 

• Σήμα εισόδου 4÷20mA 
•  Ρύθμιση ορίων με 
ποτενσιόμετρα • Δυνατότητα 
σύνδεσης πολλαπλών 
συσκευών στο ίδιο κύκλωμα 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 

• Τροφοδοσία 
LR-1  +24VDC 50/60Ηz 3W
LR-2  230VAC 50/60Ηz 3W

• LC-500M έλεγχος μιας 
στάθμης αγώγιμου υγρού με 
εντολή σε ένα ρελέ 250VAC 12A

• LC-600 έλεγχος δυο σταθμών 
αγώγιμου υγρού με εντολές σε 
δυο ρελέ 250VAC 12A

Μοντέλο: 
• LR-1 επιτήρηση της ανώτερης 
στάθμης ενός σήματος και μια 
εντολή σε ρελέ 120VAC 0.5A / 
24VDC 1A

 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

• LR-2 επιτήρηση της ανώτερης 
και κατώτερης στάθμης ενός 
σήματος και δυο εντολές σε 
ρελέ 250VAC 10A

LR-1

LR-2

• Διαστάσεις  
LR-1 24x77x59mm 
LR-2 70x90x65mm

1 2 3

4 5 6

4-20 mA

0
VDC

+24
VDC

LC-600
Lo

w

H
ig

h

HIGH

Supply 
230 Vac

Relay High Relay Low

-

ON

+

41 32 5 6 8 10 11 12

13 14 15 16 18 20 21 22 23 24

LC-500M

• Μοντάρεται σε ράγα Ω • Βαθμός 
στεγανότητας ΙΡ20

Μοντέλο: 
• PC-CON1 V1 ρύθμιση της ασσυμετρίας των φάσεων μέσω ποτενσιομέτρου 
• PC-CON1 V2 πλήρως προγραμματιζόμενος μέσω μενού παραμέτρων

PC-CON1
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ -  

Καταγραφικό θερμοκρασιών για ένα θάλαμο

Καταγραφικό τεσσάρων θερμοκρασιών

Mini Logger

DL4S

• Κατάλληλο για εφαρμογές HACCP • Συνδέεται με όλους 
τους θερμοστάτες των σειρών REF και TOUCH • Σε μια 
κάρτα μνήμης microSD καταγράφει τις θερμοκρασίες 
του θαλάμου από 1 ή 2 αισθητήρια, τα αλάρμ, τις 
αποψύξεις, την κατάσταση των ρελέ και της  πόρτας του 
θαλάμου, αν ο θερμοστάτης είναι σε κατάσταση ON ή 

• Καταγραφή θερμοκρασίας από 4 αισθητήρια τύπου NTC 10Κ 1% 25oC ΙΡ68 κλίμακας 
-50÷+110oC και μήκους 1.5m • Προγραμματιζόμενα αλάρμ υψηλής και χαμηλής 
θερμοκρασίας για κάθε αισθητήριο • Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση αισθητηρίου 
• Ρολόι με ενσωματωμένη  (μη επαναφορτιζόμενη) μπαταρία για αυτονομία εκτός 
τροφοδοσίας πάνω από 10 χρόνια • Εσωτερική μνήμη flash με κυκλική καταγραφή (η 
τελευταία καταγραφή σβήνει την πρώτη σε περίπτωση που γεμίσει) και χωρητικότητα: 
5 μηνών για καταγραφές ανά 5 λεπτά / 1 έτους για καταγραφές ανά 15 λεπτά • Μια 
θύρα microSD για αποθήκευση των καταγραφών σε εξωτερική κάρτα μνήμης 2GB 
και εκτύπωση μέσω υπολογιστή • Ένα ρελέ 250VAC 3Α ελεύθερης επαφής, όπου 
η επαφή κλείνει σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας αισθητηρίων, για 
παράδειγμα σύνδεση με σειρήνα • Σύνδεση με θερμικό εκτυπωτή για άμεση εκτύπωση 
των καταγραφών και δυνατότητα στατικής καταγραφής • Ελληνικό και αγγλικό μενού 
• Οθόνη με φωτισμό OLED (128x64 dots) • Τροφοδοσία 230VAC (ή 12VDC χωρίς 
τον μετασχηματιστή) • Κατανάλωση 3W • Βαθμός προστασίας IP65  με κλειστό το 
καπάκι του πλαστικού κελύφους και τοποθετημένους τους στυπιοθλίπτες καλωδίων • 
Θερμοκρασία λειτουργίας -15÷+55oC • Θερμοκρασία αποθήκευσης -20÷+80oC

OFF,  κλειδωμένος ή ξεκλείδωτος και αν ο χρήστης έχει μπει στις παραμέτρους του • Μέσω 
ενός USB στικ συνδέεται η κάρτα μνήμης με τον υπολογιστή και μέσω προγράμματος που 
διατίθεται ρυθμίζουμε το καταγραφικό και διαχειριζόμαστε τις εγγραφές • Απεικονίζεται 
πίνακας με τις καταγραφές και τη γραφική τους παράσταση • Μπορούν να περαστούν τα
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DL4S

στοιχεία της εταιρείας και να εκτυπωθούν οι καταγραφές με αυτά • Διαστάσεις 24x77x59mm • Μοντάρεται σε ράγα Ω ή προσκολλάται με 
ταινία διπλής όψης στο θάλαμο • Συνδεσμολογία μέσω καλωδίου που διατίθεται • Τροφοδοσία +5VDC κατευθείαν από το θερμοστάτη     
• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20 



- ΔΙΚΤΥΟ

CAMIN

Software για καταγραφή, παρακολούθηση και προγραμματισμό του δικτύου μέσω υπολογιστή
• Κατάλληλο για εφαρμογές HACCP • Συνδέεται με συγκεκριμένα μοντέλα ψύξης - θέρμανσης • Συνδέονται μέχρι 250 θερμοστάτες 
ενσύρματα και ασύρματα • Παρακολούθηση, έλεγχος και πλήρης καταγραφή όλων των συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο • 
Δυνατότητα εξαγωγής των καταγραφών σε μορφή excel ή pdf • Αποστολή μηνύματος SMS και email σε περίπτωση αλάρμ 

• Κάθε θερμοστάτης συνδέεται με ένα interface ΝΕΤ-INS-485 και όλα συνδέονται σε σειρά μέσω ενός τετραπολικού καλωδίου στο inter-
face του υπολογιστή, το οποίο και συνδέεται με καλώδιο USB στον υπολογιστή • Για ασύρματη επικοινωνία πρέπει να παρεμβάλλεται 
κατάλληλο interface •  Διαστάσεις interface 24x77x59mm • Μοντάρεται σε ράγα Ω ή προσκολλάται με ταινία διπλής όψης στο θάλαμο

interface θερμοστάτη interface ασύρματο interface υπολογιστή

14



Transmitter για αισθητήριο PT100

Converter 

Transmitter για αισθητήριο Κ

Convereter 4÷20mA σε 4÷20mA 

TR-PT100

TR-K

• Μοντέλο βάσει κλίμακας θερμοκρασίας: -30÷50oC, 0÷100oC, 0÷120oC, 0÷150oC 
• Σήματα εισόδου από αισθητήριο θερμοκρασίας ΡΤ100 3 καλωδίων • Σήμα εξόδου 
4÷20mA όπου τα όρια 4 και 20mA ρυθμίζονται από τα ποτενσιόμετρα ZERO και 
SPAN • Συνδεσμολογία με κλέμες • Διαστάσεις 24x77x59mm • Μοντάρεται σε ράγα 
Ω • Τροφοδοσία +10÷24VDC ± 10%  50/60Ηz 3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20

• Σήμα εισόδου 4÷20mA γαλβανικά απομονωμένα από το σήμα εξόδου 4÷20mA  
• Τα όρια 4 και 20mA στην έξοδο ρυθμίζονται από τα ποτενσιόμετρα ZERO και 
SPAN • Συνδεσμολογία με κλέμες • Διαστάσεις 24x77x59mm • Μοντάρεται σε 
ράγα Ω • Τροφοδοσία +18÷30VDC ± 10% 50/60Ηz 3W • Βαθμός στεγανότητας 
ΙΡ20

• Μοντέλο βάσει σήματος εξόδου: 2 καλωδίων για 4÷20mA, 3 καλωδίων για 0÷20mA  
ή 1÷5mA  ή 0÷5mA   • Σήματα εισόδου από αισθητήριο θερμοκρασίας Κ • Κλίμακα 
θερμοκρασίας 0÷600oC • Τα όρια του σήματος εξόδου ρυθμίζονται από τα ποτενσιόμετρα 
ZERO και SPAN • Συνδεσμολογία με κλέμες • Διαστάσεις 24x77x59mm • Μοντάρεται σε 
ράγα Ω • Τροφοδοσία +10÷24VDC ± 10% 50/60Ηz 3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20

Μοντέλο: 
• Converter 4÷20mA σε 4÷20mA  
• Converter 4÷20mA σε 4÷20mA 2 καλωδίων (με έξοδο δυο καλωδίων)

CONVERTER - TRANSMITTER - 

TR-K-15

TR-PT100

4÷20mA

1

3 4 5

+

0V 24Vdc

1-5 mA

SPAN

ZERO

2

K

1

4 5 6

 0V 24V
INPUT

 4-20mA

2 3

0V 24V
OUT +

 4-20mA

SPAN

ZER.

TR-K-420

1
+

0V 24Vdc

SPAN

ZERO

2

K

4 5

TR-K-20

1

3 4 5

+

0V 24Vdc

0-20 mA

SPAN

ZERO

2

K

15

4

1 2 3

0V 24Vdc

SPAN

ZERO
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 - CONVERTER - TRANSMITTER - ΔΙΑΦΟΡΑ

Transmitter 0.5÷23mA

 Converter 4÷20mA σε 0÷760 μονάδες

Χρονοδιακόπτης 

TR-TEST

MIC-VA 4÷20mΑ 

TIM1

• Ελέγχει το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό τροφοδοσίας κλίμακας 
0.5÷23mA και παραμένει σταθερό • Ρύθμιση του επιθυμητού ρεύματος 
μέσω ενός ποτενσιομέτρου • Συνδεσμολογία με κλέμες • Διαστάσεις 
24x77x59mm • Μοντάρεται σε ράγα Ω • Τροφοδοσία +8÷33VDC 50/60Ηz 
3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20

• Δέχεται ένα σήμα 4÷20mA στην είσοδο και το αντιστοιχεί 
σε 0÷760 μονάδες • Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης, 
επιτήρησης ορίων, έλεγχος νεκρής ζώνης, PID ή ON/OFF 
• Δυο εντολές σε ρελέ 250VAC 10A, όπου το 2ο λειτουργεί 

• Tεχνολογία αφής στο πληκτρολόγιο • Διαθέτει μια 
ψηφιακή είσοδο για απομακρυσμένη εκκίνηση-
διακοπή χρόνου • Ρελέ με ΝΟ επαφή 250VAC 10A 
που ενεργοποιείται μετά το πέρας του επιλεγμένου 
χρόνου • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 
29x71mm • Συνδεσμολογία με κλέμες 18A • 
Τροφοδοσία 230VAC 50/60HZ 3W

μόνο σε κατάσταση ON/OFF • Διαστάσεις 28x70x75mm • Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 
29x71mm • Συνδεσμολογία με κλέμες • Τροφοδοσία 230VAC ή 24VAC/DC ή 12VAC/DC 3W • Βαθμός 
στεγανότητας ΙΡ65 πρόσοψη / ΙΡ20 πίσω μέρος

TR-TEST

MIC-VA 

TIM1

1

- 0V + 24V

ADJUST
0.5-23mA

2

16

Θερμοστάτης για παγομηχανές

ICE

• Αισθητήριο θερμοκρασίας PTC 1K 25oC 
κλίμακας θερμοκρασίας -50÷130oC • Δυο 
ρυθμιζόμενα χρονόμετρα σε λεπτά για 
έλεγχο των ρελέ του συμπιεστή/αντλίας 
νερού και της απόψυξης • Λειτουργία 
ηλεκτρικής ή HOT-GAS απόψυξης 

ICE

• Κατάσταση OFF της συσκευής • Ακρίβεια 1oC • Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α • Διαστάσεις 28x70x75mm • Μοντάρεται σε πρόσοψη 
πίνακα οπής 29x71mm • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 3W • Bομβητής αλάρμ (buzzer) υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας θαλάμου • 
Ρελέ συμπιεστή NO επαφή 250VAC 30A, ρελέ αντλίας και αντίστασης απόψυξης ΝΟ επαφή 250VAC 5A • Θερμοκρασία λειτουργίας 
-15÷+55oC • Θερμοκρασία αποθήκευσης -20÷+80oC
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Αυτόματο πότισμα

AIS

• Συσκευή που ελέγχει αντλίες νερού και 
ηλεκτροβάνες μέσω τριών ρελέ για εφαρμογή 
αυτόματου ποτίσματος και γενικότερου 
ελέγχου ενός δικτύου νερού • Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από 1 έως 255 συσκευές 
για τη διαχείριση μέχρι 5 αντλιών νερού και τον 

έλεγχο περισσοτέρων από 700 σημείων ποτίσματος σε ένα δίκτυο νερού • Η απόσταση από συσκευη σε συσκεύη μπορεί να φτάσει 
και το χιλιόμετρο • Οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους με δίκτυο RS485 με πρωτόκολλο Modbus • Το δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει 
αυτόνομα μέσα σε ένα γενικότερο σύστημα ελέγχου από ηλεκτρονικό υπολογιστή • Η συσκευή διαθέτει 5 προγράμματα λειτουργίας και 3 
ρελέ σε κάθε συσκευη πλήρως προγραμματιζόμενα για τον έλεγχο αντλιών και ηλεκτροβάνων • Σειριακή είσοδος - τρία ρελέ 250VAC 10A 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18A • Η συσκευή μοντάρεται σε ράγα Ω • Διαστάσεις 70x90x65mm • Τροφοδοσία 12VAC/DC 3W • Ασφάλεια 
τροφοδοσίας/τήξεως : 0.5A

AIS

 Υδροστάτης RH1

RΗ1

• Ελέγχει και απεικονίζει την υγρασία 
από 10 – 100 %RH ενός θαλάμου 
ενώ παράλληλα απεικονίζει και τη 
θερμοκρασία του. Διαθέτει ένα ρελέ 
16Α 250VAC που μέσω παραμέτρου 
ρυθμίζεται σε λειτουργία: ύγρανσης 
ή αφύγρανσης. Μέσω της σειριακής 

εισόδου μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο KIOUR CAMIN modbus για πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση της συσκευής. • Τροφοδοσία: 
230VAC 50/60Hz • Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 3W • Αισθητήριο με ακκρίβεια ±2%RH • Σειριακή είσοδος • Ρελέ 250VAC 16A resistive 
load • Θερμοκρασία λειτουργίας: -15÷+55°C • Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20÷+80°C • Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα 
με οπή 29x71mm και συγκρατείται με πλευρικές πιάστρες • Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α
  

RΗ1

 ΔΙΑΦΟΡΑ -

ΕRH1 

 • Πίνακας με ενσωματωμένο υγροστάτη μοντέλο RH1R και 
ασφαλειοδιακόπτη 16Α • Ελέγχει και απεικονίζει την υγρασία από 10 – 
100 %RH ενός θαλάμου ενώ παράλληλα απεικονίζει και τη θερμοκρασία 
του • Διαθέτει ένα ρελέ 16Α 250VAC που μέσω παραμέτρου ρυθμίζεται σε 
λειτουργία: ύγρανσης ή αφύγρανσης • Αισθητήριο υγρασίας με ακρίβεια 
±2%RH • Σειριακή είσοδος • Επίτοιχη στήριξη • Βαθμός στεγανότητας πίνακα 
ΙΡ65 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -15÷+55°C • Θερμοκρασία αποθήκευσης: 
-20÷+80°C • Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α • Μέσω της σειριακής εισόδου 
μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο KIOUR CAMIN modbus για πλήρη έλεγχο και 
παρακολούθηση της συσκευής.

Ηλεκτρικός πίνακας υγρασίας



ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ  
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DK2

• Εφαρμόζεται σε συστήματα θέρμανσης με ηλιακό 
συλλέκτη και λέβητα • PTC με ανάλυση δεκαδικού 
• Ρελέ κυκλοφορητή - βαλβίδα 250VAC 12A 2ΗΡ • 
Ρελέ βοηθητικής πηγής (καυστήρας-αντίσταση) 
250VAC 30A • Σειριακή είσοδος • Οπτικό αλάρμ 
υψηλής – χαμηλής θερμοκρασίας • Δυνατότητα 
ενεργοποίησης προστασίας κατά του παγετού

Ηλεκτρονικός διαφορικός θερμοστάτης

και χρόνος καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας του κυκλοφορητή- βαλβίδα • Μοντάρεται σε 
ράγα Ω • Συνδεσμολογία με κλέμες και επαφές 6.3x0.8mm • Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz 
3W • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20 συνολικά • Διαστάσεις 70x90x65mm

DK2

Θερμοστάτες παγολεκάνης γάλακτος

REF-AG & AGR

• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας -50÷150oC • PTC αισθητήριο 
θερμοκρασίας • Παράλληλη ή ανεξάρτητη με τον συμπιεστή η 
λειτουργία του αναδευτήρα • Δεκαδική απεικόνιση θερμοκρασίας 
στην κλίμακα -19.9÷99.9oC με ακρίβεια 0.1oC 
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 2ΗΡ • Ρελέ αναδευτήρα 250VAC 
12A • Σειριακή είσοδος • Οπτικό αλάρμ υψηλής – χαμηλής 
θερμοκρασίας παγολεκάνης • ON/OFF κουμπί συσκευής • Σύνδεση 
με καταγραφικό θερμοκρασιών Mini Logger ή με υπολογιστή μέσω • AGR σε κουτί για ράγα Ω 

με διαστάσεις 70x90x65mm 
software CAMIN • Γρήγορος προγραμματισμός 
των παραμέτρων με κλειδί προγραμματισμού • 
Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 29x71mm ή 
σε ράγα Ω • Συνδεσμολογία με κλέμες και επαφές 
6.3x0.8mm • Τροφοδοσία 230VAC ± 10% 50/60Hz 
3W • Βαθμός στεγανότητας REF-AG ΙΡ65 στην 
πρόσοψη και AGR ΙΡ20 συνολικά

• REF-AG σε κουτί πρόσοψης 
με διαστάσεις 28x70x75mm 

REF-AG AGR



Αισθητήρια θερμοκρασίας

Proximity NPN Αισθητήρας

• PTC 130oC αισθητήριο θερμοκρασίας PVC/1.4m, 2m μήκος/πουράκι Φ6mm L25mm

• PTC 150oC αισθητήριο 
θερμοκρασίας 
σιλικόνης/1.3m, 2m, 4m 
μήκος/πουράκι Φ6.5mm 
L45mm

• NTC 10K 1% 
25oC ΙΡ68 κλίμακας 
-37÷+110oC αισθητήριο 
θερμοκρασίας/ 1.5m

• PT100 3 καλωδίων 250oC αισθητήριο θερμοκρασίας με υαλοβάμβακα/1m, 
2m μήκος/πουράκι Φ6mm L15mm ή πλακάκι 20x30x10mm

• Proximity NPN Φ12mm 1ΚΗz 3 καλωδίων
• Proximity NPN Φ18mm 2KHz 3 καλωδίων
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• Μια είσοδο, είτε για αισθητήριο θερμοκρασίας  NTC 
κλίμακας -37÷+110°C ή PTC κλίμακας -50÷+110°C, 
είτε για σήμα 4-20mA, όπου η ρύθμιση γίνεται μέσω 
παραμέτρου. Tα 4-20 mA τα αναλύει από 0 – 100 
μονάδες. Η κλίμακα αυτή ορίζεται από την παράμετρο 
r nA, όπου αν για παράδειγμα: r nA = 30, η κλίμακα των 
4-20 mA θα είναι 0 – 30 μονάδες • Έξοδο για σήμα 0-10 

Volt • Ένα ρελέ που ελέγχεται βάση των SET POINT και των αντίστοιχων διαφορικών για ψύξη και θέρμανση, παράμετροι diC και diH 
• Τροφοδοσία 230VAC 50/60Hz  • Μοντάρεται σε ράγα τύπου Ω • Συνδεσμολογία με κλέμες • Διαστάσεις 70x90x65mm 
• Μέγιστη ισχύς 3W  • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20 στην πρόσοψη

AN1



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

www.kiour.com

Η               διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση.


