
 

        
 

 

 

 SSR هاای  رله طرفی از باشد، می شیرها این کنترل های رله کوتاه عمر برقی، شیرهای کنترل در مشکالت بزرگترین از یکی

 باه  اقادا   مشاک   این رفع برای. شوند نمی استفاده برقی شیرهای برای عمال نصب، مشکالت و پایین کیفیت باال، قیمت بعلت

 .گردند می تولید آمپر 6 تا دهی جریان توان با تایی 8و  4 ، 2های مدل در محصول این. نمودیم SSR برد رله تولید و طراحی

 ن تعویض سریع و آسان آن می باشد.بزرگترین مزیت این محصول، عد  نیاز به تجهیزات جانبی و امکا

 

 از: اند عبارتاین محصول  های یژگیودیگر 

 ولت 24  تحریک ولتاژ  

 برخالف برد رله این SSR ندارد...(   و سینک هیت نظیر) جانبی تجهیز هیچ به نیاز بازار در متداول های. 

 و تعمیار  هاای  هزیناه  ویژگای  ایان  جداشاونده.  هاای  ینالترمبا استفاده از  کشی سیم در تغییر بدون برد تعویض امکان 

 .  دهد می کاهش چشمگیری میزان به را نگهداری

 نشانگر دارای کانال هر LED باشد می دیودی پ  و. 

 محافظ مدار یک دارای رله هر RC باشد می بازگشتی جریان خلیهت برای. 

  تیپ استاندارد های ری  همه روی امکان نصب(  C،G  تیپ -متری میلی 35 های ری  و TH ) 

 خاص مواد نوعی از محصول این بدنه ایمنی، از اطمینان جهت. است برق تابلو در حوادث ترین شایع از یکی سوزی آتش 

 .گردد می مچاله و داده شک  تغییر تنها و( نیست مشتع )  شود نمی ور شعله آتش، در که شود می ساخته
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 مشخصات
 و خروجی ورودی

 ولت( 32ولت و حداکثر  10لت ) حداق  وDC – 24ولتاژ   نوع ورودی

 Triac نوع خروجی

 مپرآVAC – 6 220  حداکثر توان خروجی

 عدد 8/   عدد 4/  عدد 2  تعداد رله

 Kv 3خروجی تا  -ایزوله نوری ورودی  هایزول

 

 عمومی

  جداشونده های ترمینال اتصاالت ورودی و خروجی

mm 2)  2حداکثر نمره  قاب  اتصالشماره سیم 
2

) 

 نصب در تابلو   نصب 

 رزین پوشش محافظ برد

 نیاز ندارد تجهیزات جانبی

 طول(×عرض×ابعاد )ارتفاع

 mm(85×90×45) کاناله: 2      

   mm(85×90×85) کاناله: 4      

   mm(85×90×168)  :کاناله 8      

       

 سفارش 

 

 آمپر 16رله  تعداد رله

 KSC2.24.6 کاناله 2 مدل

 KSC4.24.6 کاناله 4 مدل

 KSC8.24.6 کاناله 8 مدل
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