Modernize o seu quadro
De detecção de temperatura a comutação da carga térmica

Oferta
especial
(vire esta página)

Controladores de temperatura e relé
de estado sólido da Omron
A Omron, o maior fornecedor mundial de controladores de
temperatura, fornece novos valores para o painel de
controlo para uma maior eficiência, desde a concepção à
montagem e funcionamento. O mais recente controlador
de temperatura inteligente E5DC-B torna a instalação mais
fácil do que nunca, enquanto o relé de estado sólido G3PJ é
a extensão perfeita para fechar o circuito de controlo para
controlo do aquecimento.

Para mais informacões:

+
Dê asas à sua criatividade!
Gostaria de gerir as suas tarefas de design e instalação
com maior rapidez?
• Minimize os problemas de pós-venda causados
pela definição de parâmetros errada que oculta os
parâmetros e funções não utilizados.
• Crie a sua própria função usando 8 blocos lógicos
(com suporte AND, OR, NOT e funcionalidade de
temporizador)

+351 234 730 360
vendas@diferencial.pt
www.diferencial.pt

DISTRIBUTOR

Kit de Iniciação E5_C

+
Cabo de programação USB
O cabo E58-CIFQ2 permite-lhe ligar o controlador de temperatura
ao seu PC com alimentação externa e necessita de:
• Suporte total para a série E5_C
• Adaptador E58-CIFQ2-E que permite a inserção no quadro
frontal

Kit de iniciação E5-C
Inclui:
• Cabo de programação E58-CIFQ2
• Software de configuração EST2-2C-MV4

Software CX-THERMO
Pode executar as seguintes operações com o CX-Thermo
• Ocultação de parâmetros e edição de operações lógicas
• Definição e armazenamento de parâmetros
• Registo, consulta, impressão e exportação de dados

Oferta Especial a 99 €
Ao adquirir o cabo, o software é GRATUITO!

Novos valores para quadros de controlo
Controlador da Temperatura E5DC-B

Relé de Estado Sólido G3PJ

Cablagem fácil de ligar
• A cablagem está na tomada e não no
próprio controlador para facilitar as
operações de manutenção.
• Menos quatro fios por unidade para ligar
graças à estrutura de ligação horizontal

Referência
E5DC-QX2ABM-000

E5DC-QX2DBM-000

Descrição
Controlador de temperatura, calha DIN
de 22,5 mm, entradas universais, saída de
impulsos de 12 V CC, 2 AUX, 100-240 V CA,
terminal Push-in Plus
Controlador de temperatura, calha DIN
de 22,5 mm, entradas universais, saída de
impulsos de 12 V CC, 2 AUX,
24 V CA/CC, terminal Push-in Plus

Economia de espaço
• Ligações Push-in plus. Ligação directa,
sem necessidade de utilizar ferramentas.
• A inovadora estrutura de corpo de
22,5 mm permite poupar até 50% de
espaço em comparação com a solução
tradicional.
• Instalação lado a lado do dispositivo
graças ao novo design de dissipação de
aquecimento.
Referência
G3PJ-215B-PU
DC12-24

Descrição
Relé de estado sólido, monofásico, 15 A,
24-240 V CA, com dissipador de calor,
montagem em calha DIN, tensão de entrada
12-24 V CC, terminais Push-in Plus

Para mais informacões:
+351 234 730 360
vendas@diferencial.pt

DISTRIBUIDOR

www.diferencial.pt
Oferta válida até 31 de Março de 2021 ou finalização de existências. Embora nos esforcemos pela perfeição, a Omron Europe BV e / ou as suas subsidiárias e empresas afiliadas não garantem nem fazem qualquer declaração quanto à correção
ou integralidade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos no direito de fazermos qualquer alteração em qualquer momento, sem aviso prévio.

