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H KIOUR ιδρύθηκε το 1984 στην Αθήνα κατασκευάζοντας ηλεκτρονικές συσκευές και προσανατολισμένη στις 
εφαρμογές αυτοματισμού. Με γνώμονα την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, 
κατά τη διάρκεια 30 και πλέον ετών, έχει κατασκευάσει πλήθος συσκευών και ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρη-
σης, επιτήρησης και ελέγχου.

Βιομηχανικές & Ναυτιλιακές Ηλεκτρονικές 
Συσκευές

& Συστήματα Ελέγχου 

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 ολοκλη-
ρωμένων κυκλωμάτων. Διατηρεί πιστοποιητικό ποιότητας των προϊόντων ISO 9001:2015 με σκοπό τον υψηλό ποι-
οτικό έλεγχο όλων των προϊόντων. Το 2015 με σκοπό πάντα την υψηλή 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.

www.kiour.com

made in Greece

KIOUR



ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΑΡΜ
• ALU-AP Μονάδα αλάρμ με 10 ψηφιακές εισόδους

• Α1 Μονάδα αλάρμ με 2 ψηφιακές εισόδους

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΡΜ 
• ALAN-8 Multi Μονάδα αλάρμ με 8 αναλογικές εισόδους

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡO
• RPM-APIN Στροφόμετρο με ένδειξη φοράς περιστροφής

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ για ΨΥΚΤΙΚΑ 

• VD1 Θερμοστάτης ψύξης – θέρμανσης

• RC2 Θερμοστάτης ψύξης - θέρμανσης για ράγα Ω / Θερμοστάτης Ασφαλείας

• RCT35 Θερμοστάτης ψύξης-θέρμανσης για ράγα Ω / Θερμοστάτης Ασφαλείας

• MIC-F0 & MIC-F1 & MICF2 Θερμοστάτης ψύξης - θέρμανσης - νεκρής ζώνης - PID

• FA3 Θερμοστάτης κατάψυξης για panel 

• EP5 Ψυκτικός Πίνακας με ασφαλειοδιακόπτη

• TAD33 Θερμοστάτης βαθειάς κατάψυξης

• MACON_C2 & MACON R70 Chiller θερμοστάτες με 1 ή 2 συμπιεστές

• REF-DF-SM Θερμοστάτης συντήρησης

• REF-FR-SM & REF-FR-SPLIT Θερμοστάτες κατάψυξης

• RSD / RSP Θερμοστάτες συντήρησης / κατάψυξης αφής

• RN Θερμοστάτης κατάψυξης χωρίς πλαστικό κέλυφος

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

• HI-CON1 Θερμοστάτης για J, K, PT100, 0÷20mA, 4÷20mA

• MIC-PT Θερμοστάτης για PT100 & GAS5 Θερμοστάτης για φούρνο

• LRB / FBX / RBR-EXR Θερμοστάτες θέρμανσης

• GAS5 Θερμοστάτες θέρμανσης για φούρνο με αισθητήριο J
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ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
• PC-CON1 Επιτηρητές φάσης

• LC-500M & LC-600 Επιτηρητές στάθμης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΟ 
• Mini Logger Καταγραφικό θερμοκρασιών για ένα θάλαμο 

• DL4S καταγραφικό τεσσάρων θερμοκρασιών 

• CAMIN Software για καταγραφή, παρακολούθηση και προγραμματισμό ενός δικτύου 

θερμοστατών μέσω υπολογιστή.

CONVERTER - TRANSMITTERS
• Converter 4÷20mA σε 4÷20mA 

• TR-PT100 Transmitter για αισθητήριο PT100 

• TR-K Transmitter για αισθητήριο Κ

• TR-TEST 0.5÷23mA Transmitter 

• MIC-VA Converter 4÷20mA σε 760 μονάδες

ΔΙΑΦΟΡΑ 

• ICE Θερμοστάτης για παγομηχανές

• RH2 Υδροστάτης / ERH1R Πίνακας Υγρασίας

• DK2A Ηλεκτρονικός διαφορικός θερμοστάτης

• REF-AG & AGR Θερμοστάτες παγολεκάνης γάλακτος

• AIS Ελεγκτής αυτόματου ποτίσματος

• LR-1 & LR-2 Επιτηρητές ορίων

• AN1 Αναλογικός θερμοστάτης

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
• Αισθητήρια θερμοκρασίας PTC, NTC, PT100 / Proximity NPN αισθητήρας
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΑΡΜ

ALU-AP

A1
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
• Συνδεσμολογία με κλέμες
• Διαστάσεις 70x90x65mm
• Τροφοδοσία 24VAC/DC 3W

A1

Μονάδα αλάρμ με 10 ψηφιακές εισόδους

• Πιστοποιητικό PDA από τον νηογνώμονα ABS 
• Χρήση σε γέφυρα, κονσόλα και μηχανοστάσιο πλοίου 
• Ρύθμιση master / slave / repeater λειτουργίας 
• 10 ψηφιακές είσοδοι αλάρμ 24VAC/DC με χρονοκαθυστέρηση
• Έλεγχος βλάβης γραμμής 
• Ενεργοποίηση με NO ή NC επαφή 
• 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 
• Συνδεσμολογία με ζευγαρωτές  κλέμες 
• Τροφοδοσία 24VAC/DC 10W 

ALU-AP



RPM-APIN

• Πιστοποιητικό PDA από τον νηογνώμονα ABS
• Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες συνθήκες κραδασμών π.χ. κινητήρες diesel, 
αεροσυμπιεστές κλπ. 
• 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
• Επιλογή αριθμού δοντιών στον άξονα 
• Δυο ρελέ 250VAC 10A για εντολή ύστερα από υπέρβαση των επιλεγμένων 
στροφών
• Επιπλέον ρελέ 250VAC 10A για εντολή αντίστροφης φοράς
• Δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή
• Διαστάσεις 45x45x76mm 
• Τροφοδοσία 230VAC ή 24VAC/DC 50Hz 3W 
• Εσωτερική ασφάλεια στην τροφοδοσία 
• Κατηγορία συσκευής Class II 
• Συνδεσμολογία με  ζευγαρωτές κλέμες 

Στροφόμετρο με ένδειξη φοράς περιστροφής

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΡΜ-ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ  
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ALAN-8 MULTI
 Μονάδα αλάρμ με 8 αναλογικές εισόδους

RPM-APIN

• Πιστοποιητικό PDA από τον Νηογνώμονα ABS 
• Κατάλληλο για χρήση σε κονσόλα και μηχανοστάσιο πλοίου
• 32 εντολές alarm όπου κάθε κανάλι έχει 4 εντολές αλάρμ 
• 8 αναλογικές είσοδοι ρυθμιζόμενες σε λειτουργία αισθητηρίων J, K, PT100 και 0÷20mA, 4÷20mA με ανάλυση 
0÷2000 μονάδες 
• 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 
• 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 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 
• Συνδεσμολογία με ζευγαρωτές κλέμες 
• Τροφοδοσία 24VAC/DC 50Hz 10W
• Εσωτερικές ασφάλειες στην κύρια τροφοδοσία, στις εξόδους και στο δίκτυο 
• Κατηγορία συσκευής Class II



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

VD1

RC2
Θερμοστάτης ψύξης-θέρμανσης / ασφαλείας

• Μια είσοδος για PTC αισθητήριο θερμοκρασίας 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θερμοστάτης ασφαλείας 
• Δύο ρελέ 250VAC 10A και 16A, όπου ρυθμίζονται σε λειτουργία 
ψύξης ή θέρμανσης 
• Δυνατότητα ρύθμισης της κατάστασης που θα βρεθούν τα ρελέ εάν 
υπάρξει βλάβη αισθητηρίου  
• Διαστάσεις 70x90x65mm 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W 
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Θερμοστάτες ψύξης – θέρμανσης

• Λειτουργία ρελέ σε ψύξη ή θέρμανση
• Ρελέ 250VAC 30A 
• Μια είσοδος για NTC/PTC αισθητήριο θερμοκρασίας 
• Απεικόνιση θερμοκρασίας σε δεκαδική ή ακέραιη μορφή 
• Ακρίβεια 0.5°C / 1°C 
• Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης απόψυξης 
• Ψηφιακή είσοδος για έλεγχο για τα αλάρμ • Σειριακή είσοδος 
• Βομβητής θερμοκρασίας θαλάμου και ελέγχου πόρτας 
• ON/OFF κουμπί συσκευής • Διαστάσεις 28x70x75mm 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W 

RCT35
Θερμοστάτης ασφαλείας

• Μια είσοδος για PTC αισθητήριο θερμοκρασίας
• Θερμοστάτης για εφαρμογές ελέγχου ψύξης - θέρμανσης 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θερμοστάτης ασφαλείας
• Δύο ρελέ 250VAC 5A, όπου το πρώτο ρελέ λειτουργεί σε PID ή ON-
OFF κατάσταση και το δεύτερο μόνο σε ON-OFF κατάσταση. 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Διαστάσεις 89x35x57mm 
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W 
• Σειριακή είσοδος

VD1

RC2



MICF2

• Θερμοστάτης για εφαρμογές ελέγχου ψύξης - θέρμανσης
• Μέσω ρύθμισης παραμέτρου μπορεί να λειτουργήσει σαν θερμοστάτης 
ασφαλείας.
• Μία είσοδος για NTC/PTC αισθητήριο θερμοκρασίας
• Δύο ρελέ (250VAC 10A), 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.
•  Δυνατότητα ρύθμισης της κατάστασης που θα βρεθούν τα ρελέ (ON 
ή OFF), εάν παρουσιάσει βλάβη το αισθητήριο.
• Σειριακή είσοδος
• Διαστάσεις 28x70x75mm
• Συνδεσμολογία με κλέμες
• Τροφοδοσία 230VAC ή 11-50VAC/DC 3W

Θερμοστάτης ψύξης - θέρμανσης

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ
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MICF0 & MICF1
Θερμοστάτες ψύξης - θέρμανσης

Μοντέλο: 
• MIC-F0 απλό ενδεικτικό θερμοκρασίας χωρίς εντολή σε ρελέ 
• MIC-F1 μια εντολή σε ρελέ 250VAC 10A 

• Μία είσοδος για NTC/PTC αισθητήριο θερμοκρασίας
• Δεκαδική απεικόνιση θερμοκρασίας 
• Λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης, επιτήρησης ορίων, έλεγχος νεκρής 
ζώνης, PID ή ON/OFF - αφορά το MIC-F1
• Διαστάσεις 28x70x75mm
• Συνδεσμολογία με κλέμες
• Τροφοδοσία 230VAC ή 11-50VAC/DC

MIC-F0

PTC

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

MIC-F1

 MICF2



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

FA3
Θερμοστάτης κατάψυξης 3 ρελέ

• Δυο NTC/PTC αισθητήρια θερμοκρασίας θαλάμου και εναλλάκτη
• Λειτουργία έξυπνης ή αυτόματης ή χειροκίνητης απόψυξης
• Ψηφιακή είσοδος ελέγχου της πόρτας του θαλάμου
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 
• Ρελέ ανεμιστήρα και απόψυξης 250VAC 10A
• Σειριακή είσοδος για σύνδεση με cloud, παρακολούθηση και έλεγχος 
της συσκευής
• Βομβητής για τα alarm
• ON/OFF κουμπί συσκευής
• Διαστάσεις 28x70x75mm 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W

Ηλεκτρικός πίνακας για ψυκτικούς θαλάμους
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• Τεχνολογία αφής στο πληκτρολόγιο
• Διαθέτει 2 προγράμματα βαθιάς κατάψυξης τροφίμου
• Τρία PTC αισθητήρια, ένα με ακίδα για μέτρηση της 
θερμοκρασίας τροφίμου και τα άλλα δυο για θάλαμο και εναλλάκτη  
• Βομβητής για τα alarm  • Σειριακή είσοδος 
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 
• Ρελέ ανεμιστήρα και απόψυξης 250VAC 10A
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α 
• Διαστάσεις πίνακα οπής 29x71mm  / οθόνης αφής 60x90mm
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W

Θερμοστάτης βαθιάς κατάψυξης
TAD33

TAD 33

FA3

EP5

• Δυο NTC/PTC αισθητήρια θερμοκρασίας (θαλάμου και εναλλάκτη) 
• Λειτουργία έξυπνης ή αυτόματης ή χειροκίνητης απόψυξης
•  Δυο ψηφιακές είσοδοι για τον έλεγχο της πόρτας θαλάμου (ένδειξη 
DOOR) και για την προστασία ανθρώπου εντός θαλάμου (ένδειξη 
ΜΑΝ)
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A
• Ρελέ ανεμιστήρα,απόψυξης,λάμπας θαλάμου και auxiliary 250VAC 5A 
• Σειριακή είσοδος για σύνδεση με cloud, παρακολούθηση και έλεγχος 
της συσκευής • Βομβητής για τα αλαρμ • ON/OFF κουμπί θερμοστάτη
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α
• Διαστάσεις πίνακα 165x190x113mm
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W 
• Περιλαμβάνει ασφάλεια τύπου Κ 20Α αυτόματη με διακόπτη 
ουδέτερου και φάσης



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

MACON_C2 & MACON_C2B
Συσκευή ελέγχου CHILLER / αντλία θερμότητας 1 ή 2 
συμπιεστών με αναλογική έξοδο 0-10 V
• Έφαρμογή σε ψυκτικά μηχανημάτα ή αντλία θερμότητας 2 κυκλωμάτων
• Έλεγχος 1 ή 2 συμπιεστών
• Επιτήρηση παγετού σε κατάσταση OFF όπου μπαίνει μπροστά η αντλία
• 5 PTC αισθητήρια θερμοκρασίας : 3 για το πρώτο κύκλωμα, είσοδος 
/ έξοδος νερού και έλεγχος deFrost και 2 για το δεύτερο κύκλωμα, 
έξοδος νερού και έλεγχος deFrost
• 9 ψηφιακές είσοδοι : 6 για τo πρώτο κύκλωμα και 3 για το δεύτερο 
• 10 έξοδοι σε ρελέ 250VAC 5A
• 1 αναλογική έξοδο 0-10 Volt για έλεγχο του inverter
• Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης
• Λειτουργία απόψυξης
• Alarm υψηλής – χαμηλής πίεσης στα ψυκτικά κυκλώματα
• ON/OFF κουμπί συσκευής 
• Μέγιστη ισχύς 5 Watt / συσκευή
• Το πρώτο κύκλωμα MACON_C2 μοντάρεται σε πίνακα διαστάσεις 
70x90x65mm 
• Το δεύτερο κύκλωμα MACON_C2B σε κουτί για ράγα Ω με 
διαστάσεις 70x90x65mm
• Συνδεσμολογία με κλέμες 28-16 AWG 1.5mm2
• Τροφοδοσία 24VAC/DC 50Hz 5W
• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 πρόσοψη και MACON_C2B IP20 συνολικά
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MACON_C2B

MACON_C2

MACON R70 Chiller αποτελείται 
απο δυο κομμάτια, το πρώτο (R70A) 

ελέγχει τον ένα συμπιεστή και 
το δεύτερο (R70B) τον δεύτερο 

συμπιεστή.

• Επιτήρηση παγετού σε κατάσταση OFF όπου μπαίνει μπροστά η αντλία
• 5 PTC αισθητήρια θερμοκρασίας : 3 για το πρώτο κύκλωμα, είσοδος 
/ έξοδος νερού και έλεγχος deFrost και 2 για το δεύτερο κύκλωμα, 
έξοδος νερού και έλεγχος deFrost
• 11 ψηφιακές είσοδοι : 7 για το πρωτο κύκλωμα και 4 για το δεύτερο
• 9 έξοδοι σε ρελέ 250VAC 6A και 4 έξοδοι για σύνδεση με εξωτερικά 
μικρορελέ 30mA
• Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης
• Λειτουργία απόψυξης
• Alarm υψηλής – χαμηλής πίεσης στα ψυκτικά κυκλώματα
• ON/OFF κουμπί συσκευής
•Σύνδεση με τη συσκευή MACON - Remote για απομακρυσμένο έλεγχο 
του ψυκτικού κυκλώματος σε μέγιστη απόσταση 500m
• Διαστάσεις 70x90x65mm
• Συνδεσμολογία με κλέμες
• Τροφοδοσία 24VAC/DC 50Hz 5W

MACON R70 Chiller
Macon R70A & Macon R70B



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

REF-DF-SM

Θερμοστάτης κατάψυξης με 5 ρελέ
• Δυο PTC αισθητήρια θερμοκρασίας (θαλάμου και εναλλάκτη)
• Ακέραιη απεικόνιση 
• Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης απόψυξης
• Ψηφιακή είσοδος για ηλεκτρόδιο στάθμης νερού
• Ψηφιακή είσοδος για έλεγχο της πόρτας του θαλάμου
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A
• Ρελέ 250VAC 10A για ανεμιστήρα, απόψυξη, λεκανάκι και ON/OFF
• Σειριακή είσοδος
• Βομβητής για τα alarm 
• ON/OFF κουμπί συσκευής 
• Συνδεσμολογία με επαφές 6.3x0.8mm
• Μια συσκευή REF-FR-SM με τροφοδοσία 12VAC/DC 
• REF-FR-SP (πρόσοψη) & REF-FR-SB V3 (βάση με ρελέ) δύο συσκευές που 
συνδέονται με καλωδιοταινία και τροφοδοσία 230VAC
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W ή 12VAC/DC
Διαστάσεις  
REF-FR-SM 28x70x80mm
REF-FR-SP 28x70x95mm
REF-FR-SB 164x78x52mm

Θερμοστάτης συντήρησης

• PTC αισθητήριο θερμοκρασίας
• Ψηφιακή είσοδος για ηλεκτρόδιο στάθμης νερού
• Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης απόψυξης
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A
• Ρελέ ανεμιστήρα και λεκανάκι 250VAC 10A
• ON/OFF κουμπί συσκευής
• Σειριακή είσοδος
• Διαστάσεις 28x70x80mm 
• Συνδεσμολογία με επαφές 6.3x0.8mm
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W 

REF-DF-SM
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REF-FR-SB REF-FR-SP REF-FR-SM

REF-FR-SM & REF-FR-SPLIT



RSD & RSP
 Θερμοστάτης συντήρησης / κατάψυξης  αφής

• Τεχνολογία αφής στο πληκτρολόγιο
• PTC αισθητήρια θερμοκρασίας
• Λειτουργία αυτόματης και χειροκίνητης απόψυξης
• Ψηφιακή είσοδος πόρτας
• Ψηφιακή είσοδος για ηλεκτρόδιο στάθμης νερού
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A
• Ρελέ ανεμιστήρα, αντίστασης νερού και λάμπα θαλάμου 250VAC 10A
• ON/OFF κουμπί συσκευής
• Βομβητής για τα alarm
• Σειριακή είσοδος
• Συνδεσμολογία με επαφές 6.3x0.8mm
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W

Μοντέλα: 
• RSD μια συσκευή με 3 ρελέ για συμπιεστή, ανεμιστήρα, αντίσταση 
για το λεκανάκι
• RSDFL (πρόσοψη) & RSDBL (βάση) δύο συσκευές που συνδέονται 
με καλωδιοταινία με 4 ρελέ για συμπιεστή, ανεμιστήρα, λεκανάκι και 
λάμπα θαλάμου

• RSD2 μια συσκευή με 2 ρελέ για συμπιεστή και ανεμιστήρα

• RSDL μια συσκευή με 3 ρελέ για συμπιεστή,ανεμιστήρα,λάμπα θαλάμου 

• RSP (πρόσοψη) & REF-FR-SB (βάση) που συνδέονται με 
καλωδιοταινία με 5 ρελέ για συμπιεστή, ανεμιστήρα, απόψυξη, 
λεκανάκι, ON/OFF

• RSPFL (πρόσοψη) & RSPBL (βάση) που συνδέονται με καλωδιοταινία 
με 6 ρελέ για συμπιεστή, ανεμιστήρα, απόψυξη, λεκανάκι, ON/OFF, 
λάμπα θαλάμου

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

Διαστάσεις βάσης 
164x78x52mm η πρόσοψη 
μοντάρεται σε πίνακα οπής 

29x71mm
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RSPBLRSD REF-FR-SB



RN

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

• Μια πολλαπλή είσοδος για επιλογή αισθητήριων J, K, PT100 (2 ή 
3 καλωδίων) ή 0÷20mA ή 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 11-50VAC/DC 50Hz 3W
• Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 46x46mm
• Συνδεσμολογία με ζευγαρωτές κλέμες

 Θερμοστάτης κατάψυξης Μοντέλο RN5

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΑ - ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Θερμοστάτης για PT100

• Αισθητήριο θερμοκρασίας PT100 2 ή 3 καλωδίων -90÷850°C 
• Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης, επιτήρησης ορίων, έλεγχος νεκρής 
ζώνης, PID ή ON/OFF
• 2 ρελέ 250VAC 10A, όπου το 2ο λειτουργεί μόνο σε κατάσταση ON/OFF
• Διαστάσεις 28x70x75mm
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Τροφοδοσία 230VAC ή 11-50VAC/DC 50Hz 3W
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RN5

MIC-PT

HI-CON1

HI-CON1

MIC-PT

• Δύο NTC/PTC αισθητήρια για θάλαμο και εναλάκτη • Διαθέτει 
5 ρελέ: συμπιεστή 250VAC 16A, ανεμιστήρα, απόψυξης λάμπας και 
αντίστασης πόρτας στις καταψύξεις ή αντίσταση αποχέτευσης στις 
συντηρήσεις 250VAC 10A • Βομβητή για αλάρμ (buzzer) • Σειριακή 
είσοδο • Ψηφιακή είσοδο για έλεγχο της πόρτας του θαλάμου 
• Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα και συγκρατείται με 3 
βίδες • Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α 
• Ο RN5 είναι ένας θερμοστάτης ελέγχου θαλάμων ψύξης, χωρίς 
πλαστικό κέλυφος 
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W
• Κατάλληλος για χρήση σε εφαρμογές με υδρογονάνθρακες



LRB / FBX / RBR -EXR
 Θερμοστάτες θέρμανσης

• PTC αισθητήριο υψηλών θερμοκρασιών σιλικόνης
• Ρελέ αντίστασης 250VAC 30A εφαρμόζει σε κατάλληλο πλαίσιο για 
βαρύ βιομηχανικό περιβάλλον με υγρασία και υψηλά ρεύματα
• Ρελέ ON/OFF 250VAC 10A για τη λάμπα του θαλάμου
• ON/OFF κουμπί συσκευής
• Συνδεσμολογία με κλέμες
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W

Μοντέλο:
• LRB με ψηφιακή είσοδο για την στάθμη νερού και διαστάσεις 
28x70x75mm

• FBX με λαστιχένια κουμπιά και διαστάσεις 28x70x75mm

• RBR-EXR με τεχνολογία αφής στο πληκτρολόγιο και διαστάσεις 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
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LRBFBX & RBR-EXR

 Θερμοστάτης για φούρνο με αισθητήριο J

• Κλίμακα ελέγχου θερμοκρασίας ενός J αισθητηρίου 0÷350°C
• Ψηφιακή είσοδος πόρτας για έλεγχο του ανεμιστήρα
•  Πέντε κουμπιά για : 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
• Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα και συγκρατείται-
ασφαλίζεται με 3 βίδες
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18A
• Διαστάσεις 106x50x38.4mm
• Χωρίς πλαστικό κέλυφος
• Tροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W

GAS5

GAS5



PC-CON1

LC-500M & LC-600
Επιτηρητές στάθμης

Μοντέλο:
• 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

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

Επιτηρητές φάσης 

Μοντέλο: 

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

• 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 

LC-600LC-500M

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
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PC-CON1



DL4S

• Καταγραφή θερμοκρασίας από 4 αισθητήρια τύπου NTC 10Κ
• Προγραμματιζόμενα αλάρμ υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας για 
κάθε αισθητήριο
• Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση αισθητηρίου
• Ρολόι με ενσωματωμένη μπαταρία για αυτονομία 10 χρόνια
• Εσωτερική μνήμη flash με κυκλική καταγραφή
• Χωρητικότητα μνήμης 1 έτους για 1 καταγραφή ανά 15 λεπτά
• Μια θύρα microSD για αποθήκευση των καταγραφών σε εξωτερική 
κάρτα μνήμης 2GB και εκτύπωση μέσω υπολογιστή
• Ένα ρελέ 250VAC 3Α
• Σύνδεση με θερμικό εκτυπωτή και δυνατότητα στατικής καταγραφής
• Τροφοδοσία 230VAC (ή 12VDC χωρίς τον μετασχηματιστή) 3W
• Βαθμός προστασίας IP65  με κλειστό το καπάκι του πλαστικού 
κελύφους και τοποθετημένους τους στυπιοθλίπτες καλωδίων

Καταγραφικό τεσσάρων θερμοκρασιών

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
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Καταγραφικό θερμοκρασιών για ένα θάλαμο
• Κατάλληλο για εφαρμογές HACCP
• Συνδέεται με όλους τους θερμοστάτες των σειρών REF και TOUCH
• Σε μια κάρτα μνήμης microSD καταγράφει τις θερμοκρασίες του 
θαλάμου, τα αλάρμ, τις αποψύξεις, την κατάσταση των ρελέ και της  
πόρτας του θαλάμου, αν ο θερμοστάτης είναι σε κατάσταση ON ή 
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 στοιχεία της εταιρείας και να εκτυπωθούν 
οι καταγραφές με αυτά
• Διαστάσεις 24x77x59mm
• Τροφοδοσία +5VDC κατευθείαν από το θερμοστάτη

DL4S

MINI LOGGER



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 

ΔΙΚΤΥΟ

interface θερμοστάτη interface υπολογιστή

• Κάθε θερμοστάτης συνδέεται με ένα interface ΝΕΤ-INS-485 και όλα συνδέονται σε σειρά μέσω ενός τετραπολικού 
καλωδίου στο interface του υπολογιστή, το οποίο και συνδέεται με καλώδιο USB στον υπολογιστή •  Διαστάσεις 
interface 24x77x59mm
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TR-PT100

• 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
• Τροφοδοσία +10÷24VDC ± 10%  50/60Ηz 3W
• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20

Transmitter για αισθητήριο PT100

CONVERTER-TRANSMITTER

Convereter 4÷20mA σε 4÷20mA
 Converter

• 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
• Τροφοδοσία +18÷30VDC ± 10% 50/60Ηz 3W
• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20

4÷20mA

1

4 5 6

 0V 24V
INPUT

 4-20mA

2 3

0V 24V
OUT +

 4-20mA

SPAN

ZER.

TR-PT100

4

1 2 3

0V 24Vdc

SPAN

ZERO

5

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

TR-K

• 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
• Τροφοδοσία +10÷24VDC ± 10% 50/60Ηz 3W
• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ20

Transmitter για αισθητήριο Κ

TR-K-15

1

3 4 5

+

0V 24Vdc

1-5 mA

SPAN

ZERO

2

K

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
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CONVERTER - TRANSMITTER - ΔΙΑΦΟΡΑ

TR-TEST
Transmitter 0.5÷23mA
• 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
• Τροφοδοσία +8÷33VDC 50Ηz 3W

Θερμοστάτης για παγομηχανές

• Δύο αισθητήρια θερμοκρασίας PTC για εναλλάκτη και την αποθήκη 
του πάγου
• Τρία ρελέ: συμπιεστή 250VAC 30A και ρελέ αντλίας νερού και 
απόψυξης 250VAC 10A 
• Τρία ρυθμιζόμενα χρονόμετρα σε λεπτά για έλεγχο των ρελέ του 
συμπιεστή/αντλίας νερού και της απόψυξης 
• Λειτουργία ηλεκτρικής ή HOT-GAS απόψυξης
• Bομβητής αλάρμ (buzzer) υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας εναλλάκτη 
• Κατάσταση OFF της συσκευής 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α 
• Διαστάσεις 28x70x75mm 
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W 

TR-TEST

1

- 0V + 24V

ADJUST
0.5-23mA

2

 Converter 4÷20mA σε 0÷760 μονάδες

• 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 μόνο σε 
κατάσταση ON/OFF 
• Διαστάσεις 28x70x75mm 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Τροφοδοσία 230VAC ή 11-50VAC/DC 3W
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MIC-VA 

ICE

MIC-VA 4÷20mΑ 

ICE



RH2

• Ελέγχει την υγρασία σε ένα θάλαμο (0-100%RH) μέσω αισθητηρίου  
υγρασίας και θερμοκρασίας από 0-100%RH και από 0-80°C
• Παράλληλα απεικονίζει τη θερμοκρασία (-40-125°C) του θαλάμου
• Διαθέτει ένα ρελέ 16Α που μέσω παραμέτρου μπορεί να προστεθεί 
ή να αφαιρεθεί υγρασία
• Ένα επιπλέον ρελέ 10Α ελέγχει τη θερμοκρασία ή την υγρασία του 
θαλάμου και μπορεί να ρυθμιστεί σε ψύξη (αφύγρανση) ή θέρμανση 
(ύγρανση)
• Τροφοδοσία: 230VAC 50Hz 3W
• Σειριακή είσοδος
• Ακρίβεια υγρασίας από 0-90%RH ±2%RH, από 90-95%RH ±2%RH 
και από 95-100%RH ±3.5%RH
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Διαστάσεις 70x90x65mm

Υγρασιόμετρο - Θερμοστάτης

ΔΙΑΦΟΡΑ
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RH2

ΕRH1R 

 • Πίνακας με ενσωματωμένο υγροστάτη μοντέλο RH1R και 
ασφαλειοδιακόπτη 16Α
• Ελέγχει και απεικονίζει την υγρασία από (0 – 100 %RH) ενώ 
παράλληλα απεικονίζει και τη θερμοκρασία του θαλάμου (-40-125°C)
• Διαθέτει ένα ρελέ 16Α 250VAC για έλεγχο της υγρασίας
• Αισθητήριο υγρασίας με ακρίβεια ±2%RH
• Τροφοδοσία: 230VAC 50Hz 3W 
• Σειριακή είσοδος 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 18Α
• Διαστάσεις 165x190x113mm

Ηλεκτρικός πίνακας υγρασίας



ΔΙΑΦΟΡΑ

DK2A

REF-AG & AGR
Θερμοστάτες παγολεκάνης γάλακτος

• PTC αισθητήριο θερμοκρασίας με δεκαδική απεικόνιση
• Παράλληλη ή ανεξάρτητη λειτουργία του αναδευτήρα με τον 
συμπιεστή
• Ρελέ συμπιεστή 250VAC 30A 
• Ρελέ αναδευτήρα 250VAC 12A 
• Σειριακή είσοδος 
• Οπτικό αλάρμ υψηλής – χαμηλής θερμοκρασίας παγολεκάνης 
• ON/OFF κουμπί συσκευής 
• Συνδεσμολογία με κλέμες και επαφές 6.3x0.8mm 
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W 
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Ηλεκτρονικός διαφορικός θερμοστάτης

• Εφαρμόζεται σε συστήματα θέρμανσης με ηλιακό συλλέκτη και λέβητα
• Έχει μια αναλογική έξοδο σε 0-10 volt
• PTC αισθητήριο με ανάλυση δεκαδικού 
• Ρελέ κυκλοφορητή - βαλβίδα 250VAC 12A 
• Ρελέ βοηθητικής πηγής (καυστήρας - αντίσταση) 250VAC 30A
• Σειριακή είσοδος
• Οπτικό αλάρμ υψηλής – χαμηλής θερμοκρασίας
• Δυνατότητα ενεργοποίησης προστασίας κατά του παγετού και χρόνος      
καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας του κυκλοφορητή- βαλβίδα
• Συνδεσμολογία με κλέμες και επαφές 6.3x0.8mm
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W
• Διαστάσεις 70x90x65mm

REF-AG AGR

DK2A
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ΔΙΑΦΟΡΑ  

AIS
 Αυτόματο πότισμα

• 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 
• Οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους με δίκτυο RS485 με πρωτόκολλο 
Modbus 
• Η συσκευή διαθέτει 5 προγράμματα λειτουργίας και 3 ρελέ (250VAC 
10A) σε κάθε συσκευη πλήρως προγραμματιζόμενα για τον έλεγχο 
αντλιών και ηλεκτροβάνων 
• Σειριακή είσοδος 
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Διαστάσεις 70x90x65mm 
• Τροφοδοσία 12VAC/DC 3W

AIS

LR-1 LR-2

1 2 3

4 5 6

4-20 mA
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Relay High Relay Low
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41 32 5 6 8 10 11 12
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LR-1 & LR-2 
Επιτηρητές ορίων

Μοντέλα: 
LR-1 επιτήρηση της ανώτερης στάθμης ενός σήματος και μια εντολή σε 
ρελέ 120VAC 0.5A / 24VDC 1A
LR-2 επιτήρηση της ανώτερης και κατώτερης στάθμης ενός σήματος και 
δυο εντολές σε ρελέ 250VAC 10A

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

Τροφοδοσία :    Διαστάσεις :
LR-1  +24VDC  3W             LR-1 24x77x59mm
LR-2  230VAC 50Ηz 3W  LR-2 70x90x65mm



• PTC 1K

• NTC 10K 

• PTC 1K

ΑΙΣΘΗΤΉΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ

κλίμακα -50÷+110°C / υλικό κατασκευής PVC / στεγανότητα ΙΡ65/ 
1.4m ή 2m μήκος/διαστάσεις πούρου  Φ6mm L25mm

κλίμακα -37÷+110°C/ υλικό κατασκευής ΤΡΕ/ στεγανότητα ΙΡ65 / 
1.5m μήκος/διαστάσεις πούρου 15x5x6mm

κλίμακα -50÷+150°C / υλικό κατασκευής σιλικόνη / στεγανότητα 
ΙΡ65/ 1.2m ή 3m ή 4m μήκος/διαστάσεις πούρου  Φ6.5mm L45mm

• Proximity NPN  
1KHz 3 καλωδίων / διαστάσεις πούρου Φ12mm ή
2KHz 3 καλωδίων / διαστάσεις πούρου Φ18mm

• PT100 
3 καλωδίων με μέγιστη θερμοκρασία τους 250oC / υλικό καλωδίου: 
υαλοβάμβακας /1m ή 2m μήκος/διαστάσεις πούρου Φ6, Φ8, Φ9, 
Φ10mm και μήκος L10cm ή πλακάκι 20x30x10mm
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AN1
 Αναλογικός θερμοστάτης

AN1

ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

• Μια είσοδος: PTC αισθητήριο 
θερμοκρασίας ή σήμα 4-20mA
• Έξοδος 0-10 Vdc για έλεγχο In-
verter
• Ρελέ 250Vac 16A
• Τροφοδοσία 230VAC 50Hz 3W  
• Συνδεσμολογία με κλέμες 
• Διαστάσεις 70x90x65mm 
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