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Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các cảm biến quang được thiết kế để sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như xử lý vật liệu, 

máy móc đóng gói, hệ thống cửa tự động. Một loạt các nguyên tắc cảm biến được bao gồm, để phù hợp với yêu cầu của hầu hết 

mọi ứng dụng: phản xạ khuếch tán (D), triệt tiêu nền (B), phản xạ ngược (R) có hoặc không phân cực (P), đối với các vật thể trong 

suốt (G) và xuyên qua (T). 

Các cảm biến có xếp hạng IP69K và phê duyệt ECOLAB được thiết kế cho các môi trường khắc nghiệt. 

 

 
• Nguồn điện: DC 3-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 m 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Kết nối: dây cáp hoặc bím tóc 
• Vỏ: PC, IP67 
• Đặc tính: đầu vào tắt tiếng của 

cảm biến, loại T 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 m 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 

• Vỏ: PBTP or NPB, IP67, IP68, IP69K 
• Loại cảm biến: D, B, R, P và T 

• Phê duyệt: CE - cULus - ECOLAB 

• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 m 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBTP, IP67, IP68, IP69K 
• Loại cảm biến: D, B, R, P và T 

• Phê duyệt: CE - cULus - ECOLAB 

• Hạn chế nhiễu nền- Cảm biến Time of flight  
• IO-Link Ver. 1.1 
• Thời gian trễ, ON, OFF, One shot 
• Logic: AND, OR, XOR, cổng SR-FF 
• Ngõ vào bên ngoài 
• Ngõ ra: NPN, PNP hoặc Push-Pull 

• Chức năng chuẩn đoán: Giờ hoạt 
động, Chu kỳ nguồn, Chu kỳ phát 
hiện, Nhiệt độ, Ngắn mạch, Bảo trì. 

 

 
• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 15 m 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC 
• Kết nối: đầu nối cáp hoặc M8 
• Vỏ: ABS; IP67 

• Nguồn điện: DC 4- dây, AC/DC 5- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 m 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO+NC, SPDT 3 

A 
• Kết nối: đầu nối cáp hoặc M12 
• Vỏ: ABS/PC, IP67 

• Nguồn điện: AC/DC 5- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 m 
• Ngõ ra: SPDT 3 A 
• Kết nối: ổ cắm cáp, thiết bị đầu nối 
• Vỏ: ABS/PC, IP67 

• Nguồn từ hệ thống: S142A, B or C 
• Khoảng cách phát hiện: < 50 m 
• Ngõ ra từ hệ thống: SPDT 10A 
• Kết nối: 11 pin socket 
• Vỏ: syst. PPO, sens. PC IP67 

 Thép không gỉ; IP69K • 
• Loại cảm biến: D, B, R, P và T • Loại cảm biến: D, R, P và T • Loại cảm biến: T, ATEX zone 22 

Loại cảm biến: D, B, R, P, G và T 

• Phê duyệt: CE - cULus - ECOLAB 
• Phê duyệt: CE - UL - CSA • Phê duyệt: CE - UL325 - UL508 • Phê duyệt: CE - UL - CSA 

 

 
 

 

• Nguồn điện: AC 2-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 3 m 
• Ngõ ra: AC 500 mA 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBTP or NPB, IP67 
• Đặc điểm: D, R or P type 

• Phê duyệt: CE - UL- CSA 

• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Slot width: < 3 mm 
• Ngõ ra: NPN+PNP NO/NC 
• Kết nối: đầu nối M8 
• Vỏ: PC, IP65 
• Đặc điểm: 10 kHz, teach lock, T type 

• Phê duyệt: CE 

• Nguồn điện: DC 3- dây 
• Slot width: < 30 mm 
• Ngõ ra: NPN+PNP NO/NC 
• Kết nối: ổ cắm cáp 
• Vỏ: PC, IP65 
• Đặc điểm: khả năng chống bụi cao, 

T type 

• Phê duyệt: CE 

• Nguồn điện: DC 3- dây, AC 2- dây 
• Khoảng cách phát hiện: direct contact 
• Ngõ ra: NPN/PNP/NO/NC, AC NO/NC 
• Kết nối: áp hoặc đầu nối M12 

• Vỏ: PA12, PSU, Glass, NPB, thép 
không gỉ, IP67 

• Phê duyệt: CE 

PA18CL.. 
Chạc cảm 
biến PF80 

Chạc cảm biến 
PF74, để nâng 

VP-cảm biến 
mức chất lỏng 

 

     Thu nhỏ 
PD30 

Gọn nhẹ 
PC50 

PM… 
Cảm biến khuếch đại 

từ xa MOF… 

Đứng độc lập 
qua chùm tia 

M18 
PA18 

PH18 
LD30 với IO-Link và 
tia laser hồng ngoại 

Cảm biến quang 
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Cửa tự động PD98 Cửa tự động PD86 Cửa tự động 
PD140 

Cửa tự động 
PD180 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp nhiều loại cảm biến toàn diện cho cửa, cổng và lối vào, tất cả đều được chấp thuận để đáp ứng các quy 

định mới nhất của Châu Âu và Bắc Mỹ. 

Các cảm biến chuyển động và hiện diện dựa trên công nghệ thị giác và đã được phát triển cho các cửa trượt thẳng hoặc cong 

dành cho người đi bộ. Chúng cung cấp khả năng thiết lập dễ dàng, dễ dàng điều chỉnh khu vực phát hiện và chức năng loại bỏ đi 

ngang. 

 

 
 

 
 

   
 

 

• Nguồn điện: AC/DC 5-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 30 m 
• Ngõ ra: SPDT 1 A 
• Kết nối: ổ cắm cáp, thiết bị đầu nối 
• Vỏ: PC/ABS, IP54 
• Đặc điểm: đầu vào cảm biến tắt 

tiếng, T type 

• Phê duyệt: CE - UL325 

• Nguồn điện: AC/DC 5- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 m 
• Ngõ ra: SPDT 3 A 
• Kết nối: ổ cắm cáp, thiết bị đầu nối 
• Vỏ: PC/ZAMAK, PMMA, IP66 
• Đặc điểm:  đầu vào cảm biến tắt 

tiếng, T type 

• Phê duyệt: CE - UL325 - UL508 

• Nguồn điện: AC/DC 5- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 60 m 
• Ngõ ra: SPST 1 A 
• Kết nối: ổ cắm cáp, thiết bị đầu nối 
• Vỏ: nhóm /PC, IP65 
• Đặc điểm: đầu vào cảm biến tắt 

tiếng, T type 

• Phê duyệt: CE - UL325, EN 12445, 
EN 12453, EN12978, 

• EN/ISO 13849-1 ESPE2 

• Nguồn điện: AC/DC 5- dây, pin 
• Khoảng cách phát hiện: < 30 m 
• Ngõ ra: SPST 1 A 
• Kết nối: ổ cắm cáp, thiết bị đầu nối 
• Vỏ: PC, IP55 
• Đặc điểm: ngõ vào cảm biến tắt tiếng, T 

type 

• Phê duyệt: CE - UL325, EN 12445, 
EN 12453, EN12978 

• EN/ISO 13849-1 ESPE2 
 

 
• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 2.5 m 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PC, IP67 
• Đặc tính: B, chế độ công nghiệp 

hoặc cửa 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Cảm biến trên cao cho cửa trượt cong 
và thẳng 

•  Công nghệ máy quay video kỹ thuật số 
• Vùng chuyển động điều chỉnh trong 7 

bước 
• Vùng hiển thị có thể dạy 
• Ngõ ra: hiển thị và chuyển động, SPST 

• Phê duyệt:  cURus - UL325 - CE - TÜV 

• Nguồn điện: AC/DC, battery 
• Khoảng cách không dây: < 10 m 
• Ngõ ra: 3 x SPST, NO 8,2 or NC 
• Kết nôi: ổ cắm cáp, thiết bị đầu cuối 
• Vỏ:   ABS or PC or PA6, IP66/IP67 

• Mô-đun chính và phụ, duplex 2,4 
GHz 

• Phê duyệt: CE - cULus - FCC 

• Nguồn điện: AC/DC, pin 
• Khoảng cách không dây: < 15 m 
• Ngõ ra: 3 x SPST, NO 8,2 or NC 
• Kết nối: ổ cắm cáp, thiết bị đầu cuối 
• Vỏ: ABS or PC or PA6, IP66/IP67 

• Mô-đun chính và phụ, duplex 2,4 GHz 
• Phê duyệt: CE - cULus - FCC 

 

 
• Nguồn điện: AC/DC or AC 
• Khoảng cách phát hiện: < 15 m 
• Ngõ ra: 2 x SPST 0.5 A or 2 A 
• Kết nối: thiết bị đầu cuối 
• Hệ thống: PC, IP40 sensor: PC+SS, 

IP67 
• Đặc điểm: đầu vào tắt tiếng cảm biến, T type 

• Phê duyệt: CE - UL325 - UL508 - TÜV 

• Nguồn điện: DC 3-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 12 m 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M8 
• Vỏ: PC, IP67 
• Đặc tính: đầu vào tắt tiếng cảm 

biến, T type 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Tấm phản xạ ngược chất lượng cao 
• Hình dạng vỏ:  vuông hoặc tròn 
• Hình tròn: Ø25   đến   Ø84 mm 
• Hình vuông: 13x17 to 100x100 mm 
• Gắn: chất kết dính hoặc đinh vít 

• Vật liệu: PMMA/ABS 

• Kiểu giá đỡ: Thẳng hoặc góc cạnh 
• Kích thước cảm biến: Ø4, M8, M12, 

M18 or M30 
• Vật liệu khung: thép mạ kẽm hoặc thép 

không gỉ AISI316L hoặc vỏ nhựa Nylon 
66 

• Khả năng điều chỉnh: ±32° 

• Đầu có thể xoay 360° 

Hệ thống cửa tự 
động MPF 

Cửa tự động PD70 
Phản chiếu 

Giá đỡ lắp ráp dòng 
AMB 

Phạm vi rộng 
BGS PD112 

Guardian 1 và    2 
Cửa tự động an 
toàn không dây 

Cổng tự động, an 
toàn không dây 

Cảm biến quang 
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Carlo Gavazzi nổi tiếng với cảm biến tiệm cận điện dung TRIPLESHIELD ™ với khả năng miễn nhiễm điện từ vượt trội. Cảm biến TRIPLESHIELD ™ 

thế hệ thứ 4 có một số nâng cấp đáng kể, bao gồm khả năng miễn nhiễm điện từ vượt trội và điều chỉnh độ nhạy được tinh chỉnh với chỉ báo độ ổn định 

và hiện cũng có sẵn với giao tiếp IO-Link trên bo mạch. Các lợi ích mới bao gồm chức năng cảnh báo bụi và nhiệt độ. Với vỏ cảm biến được chứng 

nhận ECOLAB được xếp hạng theo tiêu chuẩn IP69K, các cảm biến này đặc biệt rất phù hợp để phát hiện chính xác trong môi trường có nhiệt độ cao, 

hóa chất khắc nghiệt, hơi nước và làm sạch áp suất cao. Các cảm biến lý tưởng cho một loạt các ứng dụng yêu cầu các phép đo hoặc giám sát đáng tin 

cậy của vật liệu rắn hoặc chất lỏng. 

 
• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 8 mm 

(F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 
• Đặc tính:  khả năng miễn nhiễm cao 

với EMI 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Nguồn điện: AC 2- dây 
• Khoảng cách phát hiện M18: < 12 mm 

(F/NF)  
• Khoảng cách phát hiện M30: < 25 mm 

(F/NF) 
• Ngõ ra: SCR N0+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 
• Đặc tính:  khả năng miễn nhiễm cao với 

EMI 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Phát hiện: water-based liquids 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO/NC 
• Kết nối: cáp hoặc cáp nối 4 chân M8 

• Vỏ: PBT, IP65, IP66, IP67, IP68, 
IP69K 
Đặc tính: tự động nén thanh bể 

• Phê duyệt: CE - cULus - ECOLAB 

• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 10 mm (F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO/NC, Teach 
• Kết nối: cáp hoặc cáp nối M12  
• Vỏ: PBT, IP68 
• Đặc tính: khả năng miễn nhiễm cao với EMI 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

 

 
 

 
• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 25 mm 

(F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc cáp nối M12 
• Vỏ: PC, IP67 
• Đặc tính:  khả năng miễn nhiễm 

cao với EMI 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Khoảng cách phát hiện M18: < 15 mm (F/NF) 
• Khoảng cách phát hiện M30: < 30 mm (F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67, IP68, IP69K 
• Đặc tính: khả năng miễn nhiễm vượt trội 

với EMI 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA - ECOLAB 

• Thông số kỹ thuật bổ sung: từ tiêu 
chuẩn 

• IO-Link Ver. 1.1 
• Thời gian trễ, ON, OFF, One shot 
• Logic: AND, OR, XOR, Gated SR-FF 
• Ngõ vào bên ngoài 
• Ngõ ra: NPN, PNP or Push-Pull 
• Chức năng chuẩn đoán: giờ hoạt 

động, chu kỳ nguồn, chu kỳ phát hiện, 
nhiệt độ, ngắn mạch, bảo trì

Nguồn điện: DC 4- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 12 mm (F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC 
• Kết nối: cáp 
• Vỏ: PP or PVC or PTFE, IP67 
• Đặc tính: kháng hóa chất cao 

• Phê duyệt: CE 

 

 

• Nguồn điện: DC 4- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 10 

mm (F) 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO/NC 
• Kết nối: cáp 
• Vỏ: PPE-TPE, IP67 

• Phê duyệt: CE 

• Nguồn điện: DC 4- dây, AC 2- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 12 mm (NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO+NC, SCR N0/NC 
• Kết nối:  cáp 
• Vỏ: PBT, IP67 
• Đặc tính:  cố định độ trễ BẬT 30 giây 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA - ATEX 

• Nguồn điện: AC/DC 5- dây, AC 5- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 mm (NF) 
• Ngõ ra: SPDT 2 A 
• Kết nối:  cáp 
• Vỏ: PBT, IP67 
• Đặc tính: BẬT hoặc TẮT độ trễ 600 giây 

• Phê duyệt: CE - cULus (M24), ATEX 

• Nguồn điện: AC/DC 5- dây, AC 5- dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 20 mm (NF) 
• Ngõ ra: SPDT 2 A 
• Kết nối:  cáp 
• Vỏ: PBT, IP67 
• Đặc tính:  BẬT hoặc TẮT độ trễ 600 giây 

• Phê duyệt: CE - ATEX 

EC55 (VC55) 
Bảo vệ 3 lớp ™ 
 

CA18 và CA30     CA18 và CA30 với IO-Link 
4th Gen. Bảo vệ 3 lớp™  4th Gen. Bảo vệ 3 lớp™ 

M18 
Kháng hóa chất 

M12 
Bảo vệ 3 lớp ™ 

M18 và M30 Bảo 
vệ 3 lớp™ 

CD34 
CD46 

 Bảo vệ 3 lớp™ 

Cảm biến điện dung 
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Ø4 M5 M8 
Ø4 - M5 - M8 

với IO-Link 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các cảm biến cảm ứng, chủ yếu được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của kim loại. Các 

cảm biến này được sử dụng trong các máy đóng gói và nhựa, dây chuyền lắp ráp và hệ thống băng tải. Chúng có sẵn trong 

nhiều kiểu dáng. Carlo Gavazzi cung cấp các cảm biến cảm ứng trong vỏ hình trụ (từ 4 đến 30 mm) với khoảng cách cảm 

biến lên đến 40 mm nhờ họ ba khoảng cách ICB mới và cũng có trong vỏ hình chữ nhật, dạng phẳng và có rãnh. Dòng ICS 

washdown, có sẵn ở các kích cỡ M12, M18 và M30, có khả năng đảm bảo các hoạt động lặp lại và có độ chính xác cao 

trong phạm vi nhiệt độ rất rộng, từ -40 ° C đến + 80 ° C (+ 85 ° C đối với ICS30) và được xếp hạng theo tiêu chuẩn IP67, 

IP68 và IP69K. Loạt thu nhỏ mới, từ Ø4 đến M8, có thể đạt tần số lên đến 6 kHz và cũng có sẵn giao tiếp IO-Link trên bo 

mạch, cũng như loạt ICB mới, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Công nghiệp 4.0. 

 
 

• Nguồn điện: 3-dây DC 
• Khoảng cách phát hiện: ≤ 1.3 mm (F) 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M8 
• Vỏ: thép không gỉ, IP67 

• Tính năng đặc biệt: sê-ri thu nhỏ, tần 
số hoạt động lên đến 6 kHz 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Nguồn điện: 3-dây DC 
• Khoảng cách phát hiện: ≤ 1.3 mm (F) 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M8 
• Vỏ:  thép không gỉ, IP67 

• Tính năng đặc biệt: sê-ri thu nhỏ, tần 
số hoạt động lên đến 6 kHz 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Nguồn điện: 3-dây, 4-dây DC 
• Khoảng cách phát hiện: ≤ 4 mm 

(F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M8 
• Vỏ:  thép không gỉ, IP67 
• Tính năng đặc biệt: loạt dòng thu 

nhỏ 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Thông số kỹ thuật bổ sung: từ tiêu chuẩn 
• IO-Link Ver. 1.1 
• Thời gian trễ, ON, OFF, One shot 

• Ngõ ra: có thể cấu hình NO hoặc NC; NPN, PNP 
hoặc Push-Pull 

• Chế độ chuyển đổi: một điểm, hai điểm hoặc cửa sổ  
• Sn có thể điều chỉnh và độ trễ 

• Bộ đếm RPM, giám sát tốc độ quay và cảnh báo 
nhiệt độ 

 

 
 

 
 

• Nguồn điện: 2-dây, 3-dây, 4-dây DC 
Namur, 2-dây AC 

• Khoảng cách phát hiện: ≤ 10 mm 
(F/QF/NF) 

• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC - NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ:  NPB, thép không gỉ, PBT, IP67 

• Tính năng đặc biệt: IP68, IP69K và 
dải nhiệt độ mở rộng 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA - ECOLAB 

Nguồn điện: 2-dây, 3-dây, 4-dây DC 
Namur, 2-dây AC 

• Khoảng cách phát hiện: ≤ 20 mm 
(F/QF/NF) 

• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC - NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ:  NPB, thép không gỉ, PBT, IP67 

• Tính năng đặc biệt: IP68, IP69K và 
dải nhiệt độ mở rộng 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA - ECOLAB 

• Nguồn điện: 2-dây, 3-dây, 4-dây DC 
Namur, 2-dây AC 

• Khoảng cách phát hiện: ≤ 40 mm 
(F/NF) 

• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC - NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ:  NPB, thép không gỉ, PBT, IP67 

• Tính năng đặc biệt: IP68, IP69K và 
dải nhiệt độ mở rộng 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA - ECOLAB 

• Thông số kỹ thuật bổ sung: từ tiêu chuẩn 
• IO-Link Ver. 1.1 
• Thời gian trễ, ON, OFF, One shot 

• Ngõ ra: có thể cấu hình NO hoặc NC; 
NPN, PNP hoặc Push-Pull 

• Chế độ chuyển đổi: một điểm, hai điểm 
hoặc cửa sổ  

• Sn có thể điều chỉnh và độ trễ 

• Bộ đếm RPM, giám sát tốc độ quay và 
cảnh báo nhiệt độ 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Nguồn điện: 3-dây DC 
• Khoảng cách phát hiện: ≤ 8 mm (F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: NPB, IP67 
• Tính năng đặc biệt: kích thước nhỏ 

gọn 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: 4-w DC 
• Khoảng cách phát hiện: ≤ 15 mm (F/NF) 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO+NC 
• Kết nối: phiên bản cáp hoặc phích cắm 
• Vỏ:  polycarbonate, IP67 

• Tính năng đặc biệt: dễ dàng lắp đặt và 
kích thước nhỏ gọn 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Nguồn điện: 2-dây AC/DC, 2-dây AC, 
4-dây DC 

• Khoảng cách phát hiện: ≤ 30 mm (F) 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC - NO+NC 
• Kết nối: khối thiết bị đầu cuối 
• Vỏ: PBT, IP67 
• Tính năng đặc biệt: đầu xoay 

• Phê duyệt: CE 

• Nguồn điện: 24-240 VAC/VDC 
• Ngõ vào: 1 vòng lặp hoặc vòng lặp kép 
• Ngõ ra: 2 x SPDT, ngõ ra rơ le 
• Gắn kết: phích cắm [LDP], DIN-rail [LDD] 

• Tính năng đặc biệt: tự động tăng độ nhạy, 
điều chỉnh tần số tự động, khóa an toàn / 
khóa bảo vệ, chuẩn đoán nâng cao 

• Phê duyệt: CE - UL [LDP] - CSA [LDP-cULus [LDD] 

M12 M18 M30 
M12 - M18 - M30 

với IO-Link 

Cảm biện điện cảm 
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M18 M18 
Thân ngắn vỏ PBT                 Thân ngắn thép không gỉ  

M18 
Chuyển ngõ ra  

M18 
Ngõ ra analog  

 

 

Các cảm biến siêu âm của Carlo Gavazzi cung cấp các giải pháp cảm biến ưu việt cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác 

nhau. Các cảm biến UA rất tuyệt vời để đo vị trí và khoảng cách không tiếp xúc và có thể phát hiện bất kỳ mục tiêu phản xạ 

âm thanh nào bất kể màu sắc, độ trong suốt hay bề mặt. Do khả năng chống lại sự thay đổi nhiệt độ và khả năng miễn 

nhiễm chống lại bụi, hơi nước và khói, các cảm biến này đặc biệt phù hợp với các môi trường khắc nghiệt. Các cảm biến có 

hai phiên bản đầu ra chuyển mạch và phiên bản kết hợp với một đầu ra chuyển mạch và một đầu ra tương tự. Nhờ công 

nghệ cải tiến, khoảng cách cảm biến được mở rộng và chiều dài vỏ giảm, các cảm biến này cung cấp một dòng cảm biến 

hiện đại với độ chính xác cao, tính linh hoạt và khả năng phục hồi.  

 
 

• Nguồn điện: DC 4-dây 

• Khoảng cách phát hiện: 300 or 800 
mm luồn bằng dây 

• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Ngõ ra: analog 4-20 mA/0-10 V 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 

• Tính năng: chuyển mạch, độ dốc tích 

cực hoặc tiêu cực  

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4-dây 

• Khoảng cách phát hiện: 300 or 800 
mm luồn bằng dây 

• Ngõ ra: NPN/PNP - NO/NC 
• Ngõ ra: analog 4-20 mA/0-10 V 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: AISI316L thép không gỉ, IP67 

• Các tính năng: chuyển mạch, độ dốc 

tích cực hoặc tiêu cực 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 2.2 m 

teach-in 

• Ngõ ra: NPN/PNP - NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 

• Tính năng: chuyển mạch 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 2.2 m teach-in 
• Ngõ ra:  analog 4-20 mA/0-10 V 
• Kết nối: c    áp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 

• Tính năng: độ dốc dương hoặc âm 

• Phê duyệt: CE - cULus 

 

 
 

 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 3.5 m 

teach-in 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO+NC, analog 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 

• Tính năng: chuyển mạch 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 2.2 m 

teach-in 
• Ngõ ra: analog 4-20 mA/0-10 V 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 

• Tính năng: độ dốc dương hoặc âm 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 2.2 m 

teach-in 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO+NC 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 

• Vỏ: AISI316L thép không gỉ, IP67 

• Tính năng: chuyển mạch 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 2.2 m teach-in 
• Ngõ ra: analog 4-20 mA/0-10 V 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 

• Vỏ: AISI316L thép không gỉ, IP67 

• Tính năng: độ dốc dương hoặc âm 

• Phê duyệt: CE - cULus 

 
 

 

   
 

 
 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 3.5 m teach-in 
• Ngõ ra:  NPN/PNP - NO+NC, analog 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 

• Vỏ: AISI316L thép không gỉ, IP67 

• Tính năng: chuyển mạch 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 2.2 m teach-in 
• Ngõ ra: analog 4-20 mA/0-10 V 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 

• Vỏ: AISI316L thép không gỉ, IP67 

• Tính năng: độ dốc dương hoặc âm 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 400 mm teach-in 
• Ngõ ra: NPN/PNP NO/NC 
• Kết nối: cáp hoặc cáp nối M12 
• Vỏ: thép không gỉ, IP67 

• Tính năng: chuyển mạch, 4-20 mA / 0-10 V 

• Phê duyệt: CE 

• Nguồn điện: DC 4-dây 
• Khoảng cách phát hiện: < 3.5 m teach-in 
• Ngõ ra: NPN/PNP - NO+NC, analog 
• Kết nối: cáp hoặc đầu nối M12 
• Vỏ: PBT, IP67 

• Tính năng: chuyển mạch, 4-20 mA / 0-10 V 

• Phê duyệt: CE - cULus 

M30 
Thép không gỉ 

M30 
Thép không gỉ 

 

M12 
Thép không gỉ 

 

M30 
(Ø39 mm) 

M30 
Chuyển đổi ngõ ra 

M30 
Ngõ ra analog 

M18 
Thép không gỉ 

 

M18 
Thép không gỉ 

 

Cảm biến siêu âm 
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CLD 1 CLD 2EB CLP 2EB CLP2 Plug-in 

 

 

Dòng cảm biến mức dẫn điện Carlo Gavazzi rất phù hợp với hầu hết các ứng dụng điều khiển mức. Bộ điều khiển mức dẫn 

điện thông minh CL-series mới được sử dụng để giám sát mức độ và điều khiển máy bơm của chất lỏng dẫn điện. Các mẫu 

CLH có đầu dò mức độ dẫn điện linh hoạt có thể chứa tới năm thanh cho bốn cấp độ điều khiển khác nhau. Có thể dễ dàng 

sửa đổi các mức hoạt động trong bể bằng cách kéo dài hoặc cắt ngắn chiều dài của các điện cực. Các ứng dụng điển hình 

của cảm biến dẫn điện là kiểm soát mức và phát hiện dòng chảy trong nông nghiệp, lĩnh vực hóa chất, thực phẩm và đồ 

uống, phân phối nước và các ngành công nghiệp xử lý nước. 
 

    
 

 

• 5 KΩ đến 150 kΩ 
• Đổ đầy hoặc làm trống 
• Vỏ mỏng chiều rộng 17,5 

mm 

• Bộ hẹn giờ trễ BẬT hoặc TẮT 

• Đầu ra 1 X 8 A / 250VAC 

 

 
 

 

 

• 250 Ω đến 500 kΩ 
• Đổ đầy hoặc làm trống 
• Vỏ mỏng chiều rộng 17,5 

mm 

• Nguồn cung cấp 24-240 

VAC / DC 

• Đầu ra 1 X 8 A / 250VAC 

 

• 5 KΩ đến 150 kΩ 
• Đổ đầy hoặc làm trống 
• Vỏ chiều rộng 35,5 mm 

• Bộ khuếch đại đơn giản 

• Đầu ra 1 X 8 A / 250VAC 

250 Ω đến 500 kΩ 
• Đổ đầy hoặc làm trống 
• Vỏ chiều rộng 35,5 mm 
• 3 phạm vi dẫn điện (L / S / H) 

• Đầu ra 2 X 8 A / 250 VAC

 
 

 

 
 

    
 

 

• 250 Ω đến 500 kΩ 
• Đổ đầy hoặc làm trống 
• Vỏ chiều rộng 35,5 mm 
• 3 phạm vi dẫn điện (L / S / 

H) 

• Đầu ra 2 X 8 A / 250 VAC

250 Ω đến 500 kΩ 
• Đổ đầy hoặc làm trống 
• Tác động nối tiếp đến 7 bộ 

khuêch đại 

• Nhiều cấp độ khác nhau 

• Đầu ra 1 X 8 A / 250 VAC

250 Ω đến 500 kΩ 
• Nhiều chức năng khác 

nhau 
• Lên đến 4 cấp độ 

• Chức năng hộp tốt 

• Đầu ra 2 X 8 A / 250 VAC

250 Ω đến 500 kΩ 
• Nhiều chức năng khác nhau 
• Lên đến 4 cấp độ 

• Chức năng hộp tốt 

• Đầu ra 2 X 8 A / 250 VAC

 
 

 

 
• 3 hoặc 5 điện cực 
• Chiều dài tiêu chuẩn 1 m 
• Chiều dài có thể được 

mở rộng 

• Cách ly điện cực 

• Linh hoạt 

• Lên đến 4 điện cực 
• Chiều dài tiêu chuẩn 1 m 
• Điện cực bằng thép không 

gỉ 
• Cách ly điện cực 
• Vật liệu vỏ khác nhau

1 điện cực 

• Đầu dò mức treo 

• Cáp PVC hoặc Neoprene chống tia 

cực tím 

• Điện cực bằng thép không gỉ 
• Thích hợp cho bể bơi

2 điện cực 
• Đầu dò mức treo 

• Cáp PVC dài 5 m 

• Vỏ bằng polyester 

• Thích hợp cho bể bơi 

CLH VN/VT VH A94-10 

CLD2 DIN-rail CLP2 Master-Slave CLP4 Plug-in CLD4 DIN-rail 

Cảm biến mức dẫn điện 
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Ø 6 Ø 13,5 M8 M10 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các cảm biến từ trường tiệm cận để sử dụng trong các ứng dụng phát hiện. Chúng được 

sử dụng cùng với nam châm bên ngoài: khi cảm biến tiếp cận nam châm, đầu ra từ cảm biến sẽ thay đổi trạng thái. Thông 

thường, các cảm biến này có khoảng cách phát hiện dài hơn so với các cảm biến tiệm cận tiêu chuẩn. Có rất nhiều kiểu 

dáng có sẵn bao gồm hình chữ nhật, hình trụ và rãnh. Ngoài ra, các nam châm và cảm biến được mã hóa đặc biệt có sẵn 

để sử dụng trong các ứng dụng an toàn. Cảm biến từ thường được sử dụng cho thang máy và thang máy, kiểm soát cổng, 

phát hiện mức và kiểm soát ra vào. Một số cảm biến tiệm cận và cảm biến mức được chứng nhận để sử dụng trong môi 

trường dễ cháy nổ (ATEX). 

 
 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa: 10 VA 
• Khoảng cách hoạt động: > 8 mm 
• Ngõ ra: NO 
• Kết nối: Cáp dẫn đôi 0,5 m 
• Vỏ: nhựa, IP67 

• Tính năng đặc biệt: loạt hình trụ 

• Phê duyệt: CE 

Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 120 

VA 
• Khoảng cách hoạt động: 3 - 32 mm 
• Ngõ ra: NO, NC, CO 
• Kết nối: 0,5 m cáp PVC 
• Vỏ: nhựa, IP67 

• Tính năng đặc biệt: loạt hình trụ 

• Phê duyệt: CE 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 10 VA 
• Khoảng cách hoạt động: 8 - 27 mm 
• Ngõ ra: NO, CO 
• Kết nối: 2 m cáp PVC 
• Vỏ: thép không gỉ hoặc NPB, IP67 

• Tính năng đặc biệt: loạt hình trụ 

• Phê duyệt: CE 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 120 VA 
• Khoảng cách hoạt động: 7 - 36 mm 
• Ngõ ra: NO, CO 
• Kết nối: 2 m cáp PVC 
• Vỏ: đồng thau hoặc NPB, IP67 

• Tính năng đặc biệt: loạt hình trụ 

• Phê duyệt: CE 

 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 120 VA 
• Khoảng cách hoạt động: 2 - 20 mm 
• Ngõ ra: NO, NC, CO, bistable 
• Kết nối: 2 m cáp PVC hoặc 2 m cáp 

silicone 
• Vỏ: đồng thau, NPB, nhựa, IP67 

• Tính năng đặc biệt: bao gồm một gia 
đình đặc biệt cho thang máy 

• Phê duyệt: CE 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 100 VA 
• Khoảng cách hoạt động: 5 - 32 mm 
• Ngõ ra: CO, Bistable 
• Kết nối: Cáp PVC 2 m hoặc cáp silicone 

0,5 m 
• Vỏ: đồng thau, nhựa, IP67 

• Tính năng đặc biệt: bao gồm một gia 
đình đặc biệt lên đến 150 ° C 

• Phê duyệt: CE 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 120 VA 
• Khoảng cách hoạt động: 7 - 40 mm 
• Ngõ ra: NO, NC, CO, bistable 

• Kết nối: Cáp PVC, cáp nối, cáp dẫn đôi 
• Vỏ: nhựa, IP67 

• Tính năng đặc biệt: bao gồm một họ với 
đầu ra 2xNC 

• Phê duyệt: CE 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 120 VA 
• Đường kính phao: Ø 28, Ø 53 
• Ngõ ra: NO, NC, CO, NO/NC 
• Kết nối: cáp silicon, cáp XLPE 
• Vỏ: thép không gỉ, IP67 

• Tính năng đặc biệt: bao gồm một họ lên 
đến 200 ° C 

• Phê duyệt: CE 

 

 
 

 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 120 VA 
• Đường kình phao:  Ø 25, 17.5, 31, 44, 

45 mm 
• Ngõ ra: NO, CO, NO/NC 

• Kết nối: PVC cable, silicone cable, 
XLPE cable 

• Vỏ: nhựa, IP67, IP68 
• Tính năng đặc biệt: khả năng đảo 

ngược chức năng đầu ra 
• Phê duyệt: CE 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa 100 

VA 
• Khoảng cách hoạt động: 8 - 35 mm 
• Ngõ ra: NO, NC, CO 
• Kết nối: silicone, HF PUR, PVC cable 

• Vỏ: thép không gỉ, tự mở rộng. nhựa, 
IP66, IP67 

• Tính năng đặc biệt: Loại 2G, 2D hoặc 
1G, 1D 

• Phê duyệt: CE, TUV Sud 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa: 5 VA 
• Khoảng cách hoạt động: 10 - 20 mm 
• Ngõ ra: một số cấu hình 

• Kết nối: Cáp PVC, cáp nối với đầu 
nối M12 

• Vỏ: hình chữ nhật hoặc hình trụ, 
thép không gỉ, nhựa, IP67 

• Tính năng đặc biệt: an toàn và đầu ra 

phụ trợ 

• Phê duyệt: CE - UL 

• Tiếp xúc công tắc nguồn tối đa: 6 W 
• Khoảng cách hoạt động (Sao): 5 mm 
• Ngõ ra: 2 NO, 1 NO + 1 NC 
• Kết nối: Cáp PVC, phích cắm M8 
• Vỏ: hình chữ nhật, nhựa, IP67 
• Tính năng đặc biệt: kích thước nhỏ gọn, 

nhiệt độ hoạt động kéo dài 

• Phê duyệt: CE - UL 

Level 
(plastic) 

ATEX Cảm biến an toàn 
Cảm biến an toàn 

(gọn nhẹ) 

Cảm biến từ 
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SMS20/SMS31 
Dừng khần cấp 

SMSA31 
Cổng an toàn 

SM2H21 
Điều khiển bằng hai tay 

tay

SMS20 
Nâng cấp 

    Phạm vi mô-đun an toàn của Carlo Gavazzi bao gồm mô-đun cho rèm sáng, thảm an toàn, điều khiển hai tay (thiết bị chống dây 

buộc), công tắc từ tính và an toàn cũng như dừng khẩn cấp. Chúng thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng lên đến cấp hiệu 

suất “e” và cấp độ toàn vẹn an toàn SIL 3. Chúng tôi cũng cung cấp các đơn vị mở rộng có thể được sử dụng để tăng số lượng 

đầu ra an toàn. Các mô-đun an toàn của chúng tôi là cUL và TUV đã được phê duyệt. 

Các mô-đun của chúng tôi được cung cấp bởi 24 VAC / DC và có đèn LED chỉ báo trạng thái. 

• Các mô-đun cổng an toàn và dừng 
khẩn cấp lên đến mức Hiệu suất “e” 
cho các điểm dừng khẩn cấp loại 02

•  NO có đầu ra an toàn (SMS20) hoặc 
3 NO có đầu ra an toàn cộng với 1 
phụ trợ NC (SMS31) với khởi động 
tự động, thủ công và được giám sát 

• Đầu nối vit có thể tháo rời

• Mô-đun cổng an toàn, với chức năng 
chống hóa trị, lên đến mức hiệu suất
“e” cho các công tắc từ an toàn 

• 3 đầu ra NO an toàn cộng với 1 NC
phụ trợ với khởi động tự động, thủ 
công và được giám sát 

• Đầu nối vít có thể tháo rời

• Mô-đun an toàn, lên đến mức hiệu 
suất “e”, dành cho điều khiển bằng 
hai tay Loại IIIC (EN 574) 

• Đối với các ứng dụng rủi ro cao như 
ép và đục lỗ 

• Đầu nối vít có thể tháo rời

• Được thiết kế để sử dụng trong các 
nhà máy nâng hạ sàn cabin. 

• Phù hợp với các tiêu chuẩn EN 81-20,
EN 81-502 

• Ngõ ra an toàn NO 
• Đầu nối vít có thể tháo rời

• Mô-đun mở rộng được sử dụng để 
tăng số lượng đầu ra an toàn, lên 
đến Mức Hiệu suất “e” 

• 4 đầu ra rơ le NO tức thời cộng với 1 
đầu ra phụ trợ NC cho phản hồi 

• Đầu nối vit có thể tháo rời

• Thiết bị có thể được kết nối với nhiều 
loại đầu vào khác nhau: E-stop, E-
gate, công tắc hành trình, công tắc 
không tiếp xúc, rèm che ánh sáng an 
toàn (ESPE Loại 4, Loại 2), chùm 
sáng an toàn (chùm đơn), thảm an 
toàn 

• 2 x OSSD trực tiếp +2 x OSSD bị trì
hoãn

• Thời gian trễ có thể lựa chọn. Có thể 
dễ dàng thiết lập thông qua công tắc 
lục giác, từ 0 đến 30 giây. 

• Thiết bị có thể được kết nối với nhiều 
loại đầu vào khác nhau: E-stop, E-
gate, công tắc hành trình, công tắc 
không tiếp xúc, rèm che ánh sáng an 
toàn (ESPE Loại 4, Loại 2), chùm 
sáng an toàn (chùm đơn), thảm an 
toàn

• 3 x OSSD (NO) + 1 OSSD Auxiliary (1 NC)
(CM30D1A) or 4 x OSSD (NO) (CM40D0A)

• 4 đèn LED trên bảng điều khiển phía
trước cho biết trạng thái và bất kỳ lỗi 
nào trong quá trình hoạt động

• Kiểm soát việc san bằng, san lại và 
vận hành sơ bộ với các cửa không 
đóng và khóa 

• 2 x OSSD Safety (NO) + 2 OSSD
Auxiliary (1 NC and 1 NO)

• Khả năng kết nối công tắc cơ hoặc 
công tắc từ (tiếp điểm sậy) 

• Điều khiển Thiết bị Bảo vệ Nhạy cảm 
Điện (ESPE) với PNP tĩnh hoặc đầu 
ra rơle đạt đến Mức Hiệu suất “e” 

• 2 đầu ra an toàn NO (NLG02) hoặc 3 
đầu ra an toàn NO cộng với 1 phụ trợ 
NC (NLG13) với phiên bản reset thủ 
công/ tự động hoặc được giám sát 

• Các đầu nối vít cố định hoặc có thể 
tháo rời 

• Bộ điều khiển an toàn Master có thể 
cấu hình 

• Giám sát đồng thời một số thiết bị và 
lệnh an toàn 

• 8 đầu vào an toàn kỹ thuật số 
• 2 OSSD cặp đầu ra an toàn kỹ thuật

số 

• 4 đầu ra kiểm tra và 2 đầu ra trạng 
thái có thể lập trình và EDM và Start /
Restart riêng biệt

• Các mô-đun cho phép cấu hình lên đến 
4 ngưỡng tốc độ cho mỗi đầu ra logic 
(trục)

• Mỗi mô-đun tích hợp hai đầu ra logic có 
thể cấu hình thông qua MSD và do đó 
có khả năng điều khiển lên đến hai trục 
độc lập

• RJ45 cho kết nối bộ mã hóa và khối 
thiết bị đầu cuối để kết nối vùng lân 
cận (tối đa 2 vùng lân cận cho mỗi 
mô-đun)

• Mô-đun I / O: 8I + 2O + 4 đầu ra kiểm tra và
2 đầu ra trạng thái có thể lập trình 

•  Mô-đun I + Test O: 12I + 8TO và riêng biệt 
EDM và Bắt đầu / Khởi động lại 
Mô-đun chỉ có đầu vào: 8/16 đầu vào an 
toàn + 4 kiểm tra O 

• Chỉ có đầu ra các mô-đun: 2/4 OSSD và 
EDM và Start / Restart riêng biệt 

• Mô-đun đầu ra Relay: các phiên bản khác 
nhau với cấu hình NO và NC

NLG 
Màn nhẹ 

Mô-đun chính 
có thể cấu hình 

Mô-đun giám sát tốc 
độ 

Mô-đun mở rộng I / O 

SME41 
Các mô-đun mở rộng 

Mô-đun đa chức năng 
đầu ra bị trì hoãn 

Mô-đun đa chức năng đầu 
ra tức thời 

Mô-đun an 
toàn nâng cấp 

An toàn 
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Công tắc giới 
hạn thân nhựa 

Công tắc giới 
hạn thân nhựa 

 

Công tắc giới 
hạn thân kim loại 

Công tắc giới hạn thu 
nhỏ thân kim loại 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp đầy đủ các công tắc giới hạn và an toàn, cung cấp cho các nhà sản xuất máy móc và nhà chế tạo bảng điều 

khiển các giải pháp toàn cầu và toàn diện cho phép máy móc hoạt động chính xác, giảm thiểu các lần dừng quy trình và rủi ro về nhân sự. 

Công tắc có thể được vận hành bởi các biến số của quá trình như áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, dòng điện, điện áp và lực, hoạt động như 

các cảm biến trong một quá trình và được sử dụng để tự động điều khiển hệ thống. 

 

 

 

 

• Thân nhựa 
• Mức độ bảo vệ: IP65 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Sáu loại kết nối khác nhau 
• 25 đầu khác nhau

Thân nhựa 
• Mức độ bảo vệ: IP65 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Sáu loại kết nối khác nhau 
• Mười tám đầu khác nhau

Thân kim loại 
• Mức độ bảo vệ: IP66 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Sáu loại kết nối khác nhau 
• Mười hai đầu khác nhau

 
 

 
 
 

• Thân kim loại 
• Mức độ bảo vệ: IP67 
• Cáp có dây  
• Hai loại kết nối khác nhau 
• Mười lăm đầu khác nhau

 
 

 

 
• Thân kim loại  
• Mức độ bảo vệ: IP66 
• Ba kiểu kết nối khác nhau 
• Mười kiểu tiếp xúc khác nhau 
• Mười hai đầu khác nhau

Thân nhựa 
• Mức độ bảo vệ: IP67 
• Cáp có dây 
• Hai loại kết nối khác nhau 
• Mười lăm đầu khác nhau

Thân nhựa 
• Mức độ bảo vệ: IP67 
• Hai cấu hình tiếp điểm khác nhau 

2NO + 2NC / 1NO + 3NC 
• Độ bền cơ học 1.000.000 lần hoạt 

động 
• Hệ thống máy móc an toàn đạt tiêu 

chuẩn SIL 3

Thân nhựa 
• Mức độ bảo vệ: IP65 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Bốn loại tiễp xúc khác nhau 
• Năm đầu khác nhau

 
 

 
 

 
• Thân nhựa 
• Mức độ bảo vệ: IP65 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Năm loại tiếp xúc khác nhau 
• Sáu đầu khác nhau

Thân nhựa 
• Mức độ bảo vệ: IP65 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Năm loại tiếp xúc khác nhau 
• Sáu đầu khác nhau 

Thân kim loại 
• Mức độ bảo vệ: IP66 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Năm loại tiếp xúc khác nhau 
• Sáu đầu khác nhau 

Thân kim loại 
• Mức độ bảo vệ: IP66 
• Năm loại kết nối khác nhau 
• Năm loại tiếp xúc khác nhau 
• Sáu đầu khác nhau

Công tắc giới hạn an 
toàn thân nhựa 

 

Công tắc giới hạn an 
toàn thân nhựa 

 

Công tắc giới hạn an 
toàn thân kim loại 

Công tắc giới hạn an 
toàn thân kim loại 

 

Công tắc giới 
hạn thân kim loại 

 

Công tắc giới hạn thu 
nhỏ thân nhựa 

Bản lề 
an toàn 

Công tắc giới hạn an 
toàn thân nhựa 

An toàn 
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Connectivity 

SCTL55 
Cấu hình thông minh 

ST03 

kiểm tra cảm biến 

 

CONB1 
Thẳng và góc 

CONB5 
Thẳng và góc 

 

 

 

Để hỗ trợ nhiều loại cảm biến, Carlo Gavazzi cũng cung cấp một số phụ kiện và đầu nối cho mọi nhu cầu của thị trường. Tất 

cả các phụ kiện của chúng tôi, như cảm biến, được đặc trưng bởi tiêu chuẩn chất lượng cao và được thiết kế để dễ lắp đặt. 

SCTL55 là bộ cấu hình thân thiện với người dùng tự cấp nguồn, di động trong Công nghiệp 4.0 cho các cảm biến IO-Link, 

cung cấp cấu hình đơn giản, giám sát và dữ liệu chuẩn đoán nâng cao. 

Cảm biến gió được thiết kế để đo hướng gió và tốc độ gió trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm tua-bin gió, cần trục, 

trạm thời tiết và tấm pin mặt trời. 
 

 
  

 
 

 

• Thiết bị cầm tay để dễ dàng theo dõi, 

chuẩn đoán và cấu hình các cảm 

biến IO-Link 

• IO-Link v1.1 

• Màn hình cảm ứng HD 5,5 inch 

• Tải xuống tệp IODD tự động qua Wi-

Fi 

• Pin sạc dung lượng cao 

• Đầu nối M8 3 dây, M8 4 dây và M12 

• Phê duyệt: CE - FCC - IC 

• Máy kiểm tra cảm biến 

• Thích hợp cho dây 2/3/4 và cảm biến 

NAMUR 

• Đèn LED hiển thị KHÔNG hoặc NC 

• Đèn LED hiển thị NPN hoặc PNP 

• Đi kèm với còi 

• Đầu nối M12 

• Bản thẳng [-S ..] 

• Phiên bản góc cạnh [-A ..] 

• Chiều dài cáp 2/5/10/15 m 

• Phiên bản NPN / PNP LED 

• Phiên bản DC 3/4/5 dây 

• Xếp hạng IP67 

• Cáp PVC hoặc PUR

Đầu nối M8 

• Bản thẳng [-S ..] 

• Phiên bản góc cạnh [-A ..] 

• Chiều dài cáp 2/5/10/15 m 

• Phiên bản DC 3 hoặc 4 dây 

• Xếp hạng IP67 

• Cáp PVC hoặc PUR

 

 
 

  
 

 

 
 

• Đầu nối M12 

• Phiên bản thẳng [-S.W] 

• Phiên bản góc cạnh [-A.W] 

• Chiều dài cáp 2 hoặc 5 m 

• Phiên bản AC 4 dây 

• Phê duyệt UL Ecolab 

• Xếp hạng IP69K 

• Cáp TPE 

• LED NPN / PNP tùy chọn

Đầu nối M12 

• Phiên bản thẳng [-S.] 

• Phiên bản góc cạnh [-A.] 

• Chiều dài cáp 2 hoặc 5 m 

• Phiên bản AC 2 dây 

• Xếp hạng IP67 

• Cáp PVC

 

 
 

 

• Chỉ có đầu nối M12 

• Phiên bản thẳng [CONB14NF-S] 

• Phiên bản góc cạnh [CONB14NF-A] 

• Đối với dây 0,75 mm2 

• Phiên bản 4 dây 

• Xếp hạng IP67

 

 
 

 

• Máy đo gió 
• Đo tốc độ gió 
• 2 đến 30 m / s 
• Đầu ra PNP hoặc NPN 
• Máy sưởi tích hợp

 
 

 
 
 
 
 
 

• Cánh gió 
• Đo hướng gió 
• Đo từ 0 ° đến 360 ° 
• Khoảng đo 90 ° 
• Đầu ra PNP hoặc NPN

Tốc độ gió 
DWS-V 

     Hướng gió 
DWS-D 

CONB1..W 
Thẳng và góc 

 

CONH6 
Thẳng và góc 

 

CONB14NF-S/-A 
Chỉ có kết nối 

Kết nối và cảm biến gió 
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PCB mounting 
RP1A, RP1D 

1-pha SSR 
RF1 

1-pha SSR RA 1-pha SSR 
RM1, RAM1 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các rơ le trạng thái rắn (SSR) bao gồm chuyển mạch AC và DC, 1 pha và 3 pha, phù hợp 

với nhiều ứng dụng. SSR được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nhựa, bao bì, chế biến thực phẩm, sản xuất 

chất bán dẫn và HVAC chủ yếu để kiểm soát nhiệt độ. Nhờ khả năng chuyển mạch nhanh, SSR là thành phần chuyển mạch 

đáng tin cậy nhất cho độ chính xác của quá trình. Trong những năm qua, SSRs đã trở thành giải pháp chuyển mạch được 

ưa chuộng hơn so với các công tắc tơ cơ học vì chúng có thể thực hiện một số lượng rất lớn các chu kỳ chuyển mạch mà 

không bị hỏng. Điều này đảm bảo thời gian chết của máy thấp và do đó chi phí vận hành thấp hơn. 

 

 

• Chuyển đổi đầu ra AC hoặc DC 

• Điểm về 0 [RP1A], bật tức thì[RP1B] 
hoặc DC [RP1D] 

• Công suất lên đến 480 VAC, 5,5 AAC 
[RP1A / B] 

• Công suất 350 VDC / 1 ADC, 60 VDC 
/ 8 ADC [RP1D] 

• Phê duyệt: CE - cURus - VDE - [RP1A 
/ B] -EAC 

• 

Điểm về không [RF1A] hoặc bật tức 
thì [RF1B] 

• Công suất lên đến 280 VAC, 25 AAC 

• Tích hợp để bảo vệ đầu ra 

• Điều khiển đèn LED BẬT 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - VDE - 
EAC

Ngõ ra điềm về 0  

• Công suất 660 VAC, 110 AAC, 6600 
A²s 
• Tùy chọn điện áp chặn cao 
• Điều khiển đèn LED bật 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - EAC 

• Chuyển đổi về điểm 0 [RM1A] hoặc 
bật tức thì [RM1B] 
• Công suất lên đến 759 VAC, 125 AAC, 

18000 A²s 

• Varistor tích hợp để bảo vệ đầu ra 

• Điều khiển đèn LED BẬT 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - CCC - EAC - 
VDE [RAM1] 

 
 

• 2 cực trong 1 vỏ, điều khiển độc lập 

• Công suất lên đến 660 VAC, 40 AAC 
mỗi cực 

• Chuyển mạch về điểm 0 

• Điện áp điều khiển DC 

• Phê duyệt: CE - UR - EAC - CSA 
(không bao gồm RA2A..C)

2 cực trong 1 vỏ, điều khiển độc lập 
[RKD2] hoặc điều khiển chung [RK2] 

• Công suất lên đến 660 VAC, 75 AAC 
mỗi cực, 9800 A²s 
• Chuyển đổi điểm về 0 hoặc bật tức thì 

• Điện áp điều khiển DC 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - VDE - EAC 

• Chuyển mạch chéo 3 pha Zero 

• Thích hợp cho tải điện trở và tải cảm 
ứng 
• Công suất lên đến 759 VAC, 75 AAC 
• Điều khiển LED bật 
• Phê duyêt: CE - UR - CSA (excl. 690 

VAC) - EAC 

• Chuyển mạch DC 
• Công suât 5A / 60 VDC, 1A / 350 VDC 

• Điện áp điều khiển DC 

• Bề mặt lắp phẳng 

• Phê duyệt: CE - CSA 

 

 
• Nhỏ gọn, rộng 17,5 mm 

• Chuyển về 0 [RGS1A] hoặc bật tức thì 
[RGS1B]  
• Công suất lên đến 759 VAC, 90 AAC, 

18000 A²s 
• Điều khiển AC hoặc DC 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - VDE - 
EAC - GL (50 AAC only) 

• Chiều rộng tối thiểu 17.5 mm (37 
AAC) lên đến 70 mm (85 AAC) 
• Công suất lên đến 660 VAC, 85 AAC, 

18000 A²s 

• Bố trí thiết bị đầu cuối loại E (công tắc 
tơ) hoặc loại U (SSR) 

• Định mức dòng ngắn mạch 100 kA UL 

• Phê duyệt: CE - cULus - VDE - EAC- 
GL (lên đến 30 AAC) 

• Chuyển mạch về 0, điện áp chặn lên 
đến 1600Vp 
• Công suất lên đến 759 VAC, 65 AAC, 

6600 A²s 

• Varistor tích hợp trên đầu ra (lên 
đến 660 VAC) 

• Định mức dòng ngắn mạch 100 kA UL 

• Phê duyệt: CE - cULus - VDE - EAC 

• Chuyển mạch 3 cực [RGC3A] hoặc 2 
cực + 1 cực trực tiếp [RGC2A] 

• Công suất lên đến 660 VAC, 75/65 AAC 
[RGC2 / 3] 

• Công suất động cơ lên đến 11 kW / 15 
HP @ 400 VAC 

• RGC..M để giám sát sự cố hệ thống 

• Phê duyệt: CE - cULus - EAC - CCC - 
VDE [RGC..10] 

Dòng mỏng 
SSR RGS1 

Công tắc tơ SS dòng 
mỏng RGC1 

Công tắc tơ SS dòng 
mỏng RGH1 

Công tắc tơ 3 pha SS 
RGC2A, RGC3A 

Rơ le bán dẫn SSR 



15  15  Các thành phần tự động hóa CARLO GAVAZZI. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Hình ảnh minh họa chỉ là ví dụ. 
 

 

 
    Carlo Gavazzi hiện cung cấp các tính năng bổ sung cho chức năng chuyển đổi của SSR. Tích hợp giám sát tải hoặc sự cố SSR 

đảm bảo phát hiện lỗi kịp thời và do đó chi phí phế liệu và làm lại trong các nhà máy sản xuất được giữ ở mức tối thiểu. SSR với 

giao diện truyền thông áp dụng cho Công nghiệp 4.0. Dữ liệu có thể truy cập từ SSR trong thời gian thực và có thể được sử dụng 

để dự đoán các bất thường của máy kịp thời để tránh ngừng máy. 

Carlo Gavazzi cũng cung cấp một loạt các phụ kiện bổ sung cho các giải pháp rơle trạng thái rắn, chẳng hạn như bộ tản nhiệt, bộ 

điều hợp đầu cuối, vỏ bảo vệ và giao diện nhiệt. Các SSR của Carlo Gavazzi tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

 
• Chuyển đổi góc pha 
• Công suất lên đến 660 VAC, 125 

AAC, 18000 A² 
• Đầu vào tương tự 4-20 mA hoặc 0-10 

VDC 
• Varistor tích hợp để bảo vệ đầu ra 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - EAC 

• Chế độ chuyển đổi có thể lựa chọn - 
Góc pha, chu kỳ đầy đủ, chuyển đổi 
toàn chu kỳ nâng cao hoặc khởi động 
mềm 

• Đầu vào 4-20 mA hoặc 0-10 / 0-5 / 1-5 
V 

• Công suất lên đến 660 VAC, 90 AAC 

• Varistor tích hợp để bảo vệ đầu ra 

•  Phê duyệt: CE - UR - CSA - EAC 

• Chế độ chuyển đổi có thể lựa chọn - 
Góc pha, chu kỳ đầy đủ, chuyển đổi 
toàn chu kỳ nâng cao hoặc khởi động 
mềm 

• Đầu vào 4-20 mA hoặc 0-10 / 0-5 / 1-5 
V 

• Công suất lên đến 660 VAC, 63 AAC 

• Varistor tích hợp để bảo vệ đầu ra 

• Phê duyệt: CE - cULus - EAC 

• Góc pha, chu kỳ đầy đủ, chuyển đổi toàn 
chu kỳ nâng cao hoặc khởi động mềm 

•  Ngõ vào 0-20 / 4-20 / 12-20 mA hoặc 0-
10 / 0-5 / 1-5 V 

• Công suất RGC2P (2 pha): 660 VAC, 75 
AAC / cực 

• Công suất RGC3P (3 pha): 660 VAC, 65 
AAC / cực 

• Tích hợp giám sát mất tải hoặc trục trặc 
SSR 

• Phê duyệt: CE - cULus - EAC - CCC
 

 
• Giám sát mất nguồn điện, tải hoặc lỗi 

SSR 

• Công suất lên đến 530 VAC, 110 A 
• Điện áp điều khiển DC, nguồn cung 

cấp bên ngoài DC 
• Đầu ra cảnh báo thường mở hoặc 

thường đóng 
• Phê duyệt: CE - UR - CSA - EAC 

• Giám sát lỗi hệ thống (mất nguồn, mất tải, 
hở và ngắn mạch SSR), lỗi bên trong SSR 
và nguồn cung cấp ngoài phạm vi 

• Công suất lên đến 660 VAC, 90 AAC 

• Điện áp điều khiển DC, nguồn bên ngoài DC 

• Đầu ra bóng bán dẫn để phát tín hiệu cảnh 
báo từ xa 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - cULus [RGC] -
EAC [RGC] 

• Chuyển mạch điểm về 0 với phép đo 
dòng điện tích hợp 

• Phát hiện lỗi tải một phần (1/6) 

• Giám sát sự cố hệ thống với đầu ra 
cảnh báo 

• Công suất lên đến 660 VAC, 90 AAC, 
18000 A²s 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA - cULus 
[RGC] - EAC 

• Modbus RTU qua RS485 
• 32 SSR trên mỗi chuỗi  
• BẬT / TẮT, Toàn chu kỳ, Toàn chu kỳ 

nâng cao hoặc Chế độ chuyển đổi liên 
tục 
• Đọc ra: dòng điện, điện áp, tần số, công 

suất, năng lượng, giờ chạy và chuẩn 
đoán 
• Công suất lên đến 660 VAC, 90 AAC 
• Phê duyệt: CE - cULus - UR - CSA - EAC 

 

 
• Công suất 660 VAC, 85 AAC, 18000 

A²s 
• Đầu ra được bảo vệ chống quá nhiệt, 

tự động khởi động lại sau khi hạ nhiệt 
• Ngõ ra cảnh báo bóng bán dẫn để 

truyền tín hiệu từ xa 
•  Điều khiển ON và LED báo lỗi 

• Phê duyệt: CE - cULus - VDE - EAC 

• Chuyển mạch về 0 với cầu chì bán 
dẫn tích hợp 
• Chiều rộng sản phẩm 35 mm 
• Giám sát sự cố hệ thống [RGC1FS] 

và mở cầu chì  
• Công suất lên đến 660 VAC, 40 AAC 
• Phê duyệt: CE – cULus (lên đến 30 

AAC) - EAC 

• Nhiều loại tản nhiệt phù hợp với DIN, 
bảng điều khiển hoặc gắn trên tường 
• Giá trị điện trở nhiệt từ 5,4 đến 0.4°C/W 
• Điện áp cung cấp 24VDC, 115VAC 

hoặc 230VAC cho bộ tản nhiệt có quạt 

tích hợp 
• Tuân thủ RoHS 

• Một loạt các phụ kiện khác phù hợp 
để sử dụng với SSR: miếng đệm 
nhiệt, vỏ bảo vệ cảm ứng, biến trở, bộ 
điều hợp đầu cuối, phụ kiện cáp 

• Tùy chọn lắp ráp trước từ nhà máy 

• Tất cả các phụ kiện đều tuân thủ RoHS 

Tích hợp Bảo vệ quá nhiệt 
RGC..P 

Cầu chì tích hợp 
RGC1F 

Tản nhiệt Phụ kiện  

   Giám sát hệ thống 
RA..S 

    Giám sát hệ thống 
RGS..M, RGC..M 

Cảm nhận dòng điện 
RGS1S, RGC1S 

        Truyền thông NRG 

 

    Bộ điều khiển tỷ lệ       Bộ điều khiển tỷ lệ        Bộ điều khiển tỷ lệ        Bộ điều khiển tỷ lệ      
RM1E  RGS1P  RGC1P  RGC2P, RGC3P 

Rơ le bán dẫn SSR 
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Bộ khởi động mềm   Bộ khởi động mềm  Bộ khởi động mềm  Bộ khởi động mềm   
RSBD 45 mm  RSBD 75 mm  RSBT 45 mm  RSBT 120 mm 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các giải pháp khởi động mềm và đảo chiều động cơ toàn diện cho động cơ xoay chiều một 

pha và ba pha, động cơ cảm ứng. Carlo Gavazzi cung cấp các giải pháp cho máy nén cuộn (RSBS, RSBD, RSBT, HDMS), 

máy bơm ly tâm và máy thở (RSWT). Đối với các ứng dụng khác như máy sấy, máy trộn, quạt, máy bơm thủy lực và máy 

nén piston, các giải pháp mục đích chung như RSGD đều có sẵn. Bộ khởi động mềm Carlo Gavazzi được thiết kế với các 

thuật toán tự học để dễ sử dụng và khớp tải tốt hơn. RGTS và RSHR là các giải pháp hoàn toàn ở trạng thái rắn cho các 

ứng dụng một pha và ba pha yêu cầu chuyển mạch tần số cao. Ngoài ra, các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ 

thể của khách hàng có thể được cung cấp. 

 

 
• Dòng điện hoạt động: 12 đến 45 A 
• Thuật toán tự học với cân bằng dòng 

điện  
• Đỉnh dốc và chỉ báo rơ le cảnh báo 
• Khởi động mỗi giờ tối đa: 12 
• Phê duyệt: CE - cULus - CCC - EAC

Dòng điện hoạt động: 55 to 95 A 

• Thuật toán tự học để giảm dòng điện 

• Không yêu cầu người dùng điều chỉnh 

• Số lần khởi động tối đa mỗi giờ: 12 

• Phê duyệt: CE - cULus - CCC - EAC 

• Dòng điện hoạt động: 16 đến 32 A 

• Thuật toán tự học với chức năng áp 

suất cao 

• Không yêu cầu người dùng điều chỉnh 

• Tùy chọn: giao tiếp nối tiếp (Modbus) 

[Phiên bản: VC1HP] 

• Số lần khởi động tối đa mỗi giờ: 12 

• Phê duyệt: CE - cULus - VDE - CCC 

• Dòng điện hoạt động: 55 đến 95 A 

• Thuật toán tự học để giảm dòng điện được 

cải thiện 

• Tùy chọn: giao tiếp nối tiếp (Modbus) [Phiên 

bản: VC] 

• Khởi động mỗi giờ tối đa: 12 

• Phê duyệt: CE - cULus - CCC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Dòng điện hoạt động: 12  đến 25 A 

• Thuật toán giảm dao động trong quá 
trình khởi động và dừng máy bơm 

• Thủ công hoặc tự động reset báo 

thức 

• Tích hợp bảo vệ quá tải 

• Phê duyệt: CE - cULus - CCC - EAC 

• Dòng điện hoạt động: 32 đến 90 A 
• Điện áp hoạt động: 220 - 600 VAC 
• Lên đến 20 lần khởi động mỗi giờ 

• Tích hợp bảo vệ quá tải và thiết lập lại 
từ xa cho các cảnh báo 

• Phê duyệt: CE - cULus - CCC - EAC 

 
 

 
 
 
 
 

• Dòng điện hoạt động: 12 đến 45 A 

•  Điện áp hoạt động: 220 - 600 VAC 

• Thuật toán tự học để bắt đầu tối ưu hóa 

• Kiểm soát mô-men xoắn khi xuống dốc 

• Kích thước nhỏ gọn: Vỏ rộng 45 mm 

• Tùy chọn: bảo vệ quá tải động cơ (Lớp 

10) 

• Phê duyệt: CE - cULus - CCC - EAC 

 
 

 
 

 
 
 

• Dòng điện hoạt động: 55 đến 100 A 

• Điện áp hoạt động: 220 - 600 VAC 

• Thuật toán tự học để giảm dòng điện và cân 

bằng dòng điện 

• Đầu vào PTC và thiết lập lại cảnh báo từ xa 

• Tích hợp bảo vệ quá tải động cơ (Lớp 10) 

• 3 đầu ra rơ le: đỉnh dốc, báo động, chạy 

• Phê duyệt: CE - cULus - CCC - EAC 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Dòng điện hoạt động: lên đến 11 A 

• Rơ le đảo chiều động cơ 

• Tích hợp chức năng khóa liên động 

• Tích hợp bảo vệ điện áp quá độ 

• Phê duyệt: CE - UL - cUL 

• Dòng điện hoạt động: 12/16/25 A 

• Điện áp hoạt động: 100 - 240 VAC 

• Định mức dòng ngắn mạch 100 kA 

• Khởi động mỗi giờ tối đa: 10 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Dòng điện hoạt động: 32 A 

• Giới hạn dòng điện bắt đầu với chức 

năng áp suất cao 

• Khởi động mỗi giờ tối đa: 10 

• Phê duyệt: CE - cULus (pending) 

• Dòng điện hoạt động: 12 đến 37 A 

• Loại bỏ nhu cầu về tụ điện khởi động thường 

được sử dụng để khởi động động cơ một pha 

• > 70% bắt đầu giảm dòng điện trên máy nén 

và máy bơm chìm 

• Thiết bị đầu cuối không có dụng cụ 

• Phê duyệt: CE - cULus 

Rơ le đảo chiều động cơ 
RR2A 

Khởi động mềm trạng thái 
rắn 1 pha RGTS 

Khởi động mềm máy 
nén 1 pha RSBS 

Bộ khởi động động cơ 1 
pha HDMS 

Máy bơm và máy thở Máy bơm và máy thở 

 
      Mục đích chung 

khởi động mềm RSWT 45 mm     khởi động mềm RSWT 75 mm/120 mm      khởi động mềm RSGD 
45 mm 

Mục đích chung khởi động 
mềm RSGD 75 mm 

Khởi động mềm 
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Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các bộ truyền động tần số thay đổi (VFD) cho các ứng dụng mục đích chung (RVLF) và cả cho máy bơm 

và máy thoáng khí (RVFF) lên đến 160 kW. Dòng RVFF cũng có thể điều khiển động cơ nam châm vĩnh cửu (động cơ BLDC / PM). Carlo 

Gavazzi cũng cung cấp phần mềm PC hỗ trợ cấu hình tham số và cũng giúp dễ dàng tải cấu hình xuống nhiều VFD. 

 

 
 

• Điều khiển V / F + Điều khiển vectơ 
không cảm biến 

• Điện áp đầu vào 1 pha 100-120 VAC 

• 0,4 kW và 0,75 kW 

• RJ45 tích hợp cho giao tiếp 
MODBUS và BACNet 

• Giá treo bảng điều khiển hoặc DIN-
rail (với phụ kiện) 

• Điều khiển V / F + Điều khiển vectơ 
không cảm biến 

• Điện áp đầu vào 1 pha 200-240 VAC 

• 0,4 kW đến 2,2 kW 

• RJ45 tích hợp cho giao tiếp 
MODBUS và BACNet 

• Tích hợp bộ lọc EMI Class 2 

• Giá treo bảng điều khiển hoặc DIN-
rail (với phụ kiện) 

• Điều khiển V / F + Điều khiển vectơ 
không cảm biến 

• Điện áp đầu vào 3 pha 200-240 VAC 

• 0,4 kW đến 2,2 kW 

• RJ45 tích hợp cho giao tiếp 
MODBUS và BACNet 

• Giá treo bảng điều khiển hoặc DIN-
rail (với phụ kiện) 

• Điều khiển V / F + Điều khiển vectơ 
không cảm biến 

• Điện áp đầu vào 3 pha 380-480 VAC 

• 0,75 kW đến 11 kW 

• Tích hợp RJ45 cho giao tiếp 
MODBUS và BACNet 

• Tích hợp bộ lọc EMI Class 2 

• Giá treo bảng điều khiển hoặc DIN-
rail (với phụ kiện) 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Điều khiển V / F + Điều khiển vectơ 
không cảm biến + Nam châm vĩnh 
viễn SLV 

• Điện áp đầu vào 3 pha 380-480 VAC 

• 4 kW đến 160 kW 

• Gắn bảng điều khiển 

• Bộ lọc sẵn có lên đến 55 kW 
Điều khiển PLC, PID và nhiều máy bơm

 

• Mô-đun giao tiếp tùy chọn cho RVLF 
/ RVFF 

• Truyền thông DeviceNET

Mô-đun giao tiếp tùy chọn cho RVLF 
/ RVFF 

• Truyền thông PROFIBus  

• Mô-đun giao tiếp tùy chọn cho RVLF 
/ RVFF 

• Truyền thông CANopen  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Mô-đun giao tiếp tùy chọn cho RVLF 
/ RVFF 

• Truyền thông TCP-IP  

• Phụ kiện tùy chọn của RVFF 
• Điều khiển tối đa 8 thiết bị / quạt / 

máy bơm ở chế độ cố định 

• Điều khiển tối đa 4 thiết bị / quạt / 

máy bơm ở chế độ tuần hoàn

Phụ kiện tùy chọn cho RVLF hoặc RVFF 

• Một mô-đun để dễ dàng sao chép 
các cài đặt và thông số sang RVLF 
hoặc RVFF 

Modbus TCP/IP gateway RV-
TCPIP 

Pump card 
RV-IO-8DO 

Copy Module 
RV-CU 

Bơm và máy thoáng khí VFD 
RVFF 3 pha 480 V 

Cổng DeviceNET RV-
DNET 

Cổng ProfiBus RV-
PDP 

Cổng CANopen RV-
CAN 

Biến tần 
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RCP công 
nghiệp 

RPY công 
nghiệp Midi 

RMI công nghiệp 
Midi (2 cực) 

RMI công nghiệp 
Midi (4 cực) 

 

 
   Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các rơ le điện cơ dành cho tự động hóa công nghiệp. 

Chúng có sẵn ở dạng plug-in và PCB mount. Nhiều rơ le đạt tiêu chuẩn với nút nhấn để kiểm tra cũng như đèn báo LED. Rơ le 

Carlo Gavazzi thường được sử dụng trong bảng điều khiển, trong hệ thống điều khiển HVAC, điều khiển máy bơm và máy nén và 

các sản phẩm điện tử và tiêu dùng. Chúng thường được sử dụng để chuyển tải như máy sưởi, đèn và động cơ. Carlo Gavazzi 

cũng cung cấp đầy đủ các loại ổ cắm (gắn DIN-rail) cho các rơ le PCB và công nghiệp. 

 

 

 
 

 
 

 
 

• Gắn ổ cắm 8 hoặc 11 chân 
• 2 hoặc 3 tiếp xúc thay đổi 

• Có sẵn các ổ cắm phù hợp 
• Cuộn dây AC 6 đến 230 VAC / Cuộn 

dây DC 6 đến 110 VDC 
• Tiêu chuẩn với đèn LED, tay đẩy và 

cờ 

• Công suất chuyển mạch cao 
• Công suất chuyển mạch 10 hoặc 16 A 
• Cấu hình 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 cực 
• Cuộn dây DC từ 6 đến 110 V / cuộn 

dây AC từ 6 đến 230 V 
• Chân mặt bích 5 mm (0.20”) 

 
 

 
 
 

• Công suất chuyển mạch cao 
• Công suất chuyển mạch 10 A 
• Cấu hình 2 cực 
• Cuộn dây AC 6 V đến 230 V / Cuộn 

dây DC 6 đến 110 V 
• Tiêu chuẩn với đèn LED, tay đẩy và 

cờ 

 
 

 
 

 
• Công suất chuyển mạch cao 
• Tỷ suất tiếp xúc 6 A 
• Cấu hình 4 cực 
• Cuộn dây AC 6 đến 230 V / Cuộn dây DC 6 

đến 110 V 
• Tiêu chuẩn với đèn LED, tay đẩy và cờ

 
 
 

 
 
 

 

• Công suất chuyển mạch 30 A 
• Cuộn dây DC 6 đến 110 VDC / Cuộn 

dây AC 12 đến 240 VAC 
• 1 hoặc 2 tiếp xúc thường mở 
• Thiết bị đầu cuối Faston / Thiết bị đầu 

cuối PCB

 
 

 
 

• Rơle điện 
• Công suất chuyển mạch 30 A 
• Cuộn dây DC 6 đến 110 VDC / Cuộn 

dây AC 12 đến 240 VAC 
• 1 hoặc 2 tiếp xúc thường mở 
• Thiết bị đầu cuối bu lông 

• Công suất chuyển mạch cao 
• Công suất chuyển mạch 30 A 
• 2 tiếp xúc NO, 2 thay đổi qua tiếp xúc 
• Cuộn dây DC từ 5 đến 110 V / cuộn 

dây AC từ 24 đến 277 V 
• Thiết bị đầu cuối Faston / Thiết bị đầu 

cuối PCB 

 
 

 
 

• Chiều rộng 5 mm 
• Công suất chuyển mạch 6 A 
• 1 tiếp xúc thường mở hoặc 1 tiếp xúc 

thay đổi 
• Cuộn dây DC từ 12 đến 60 V 
• Thiết bị đầu cuối PCB 

 
 

 
 

 

• Ổ cắm cho rơ le RCP 

• Điện áp định mức 300 VAC 

• Dòng định mức 10 A 

• Lồng vít kiểu đầu cuối 

• Vật liệu tiếp xúc mạ niken - CuZn33- 

• Ổ cắm cho rơ le RMI 

• Điện áp định mức 300 

VAC 

• Dòng định mức 10 A 

• Lồng vít kiểu đầu cuối 

• Vật liệu xúc Cu Ni 

• Ổ cắm cho rơ le RPY 

•  Điện áp định mức 300 VAC 

•  Dòng định mức 16 A 

• Lồng vít kiểu đầu cuối 

• Vật liệu tiếp xúc mạ niken - CuZn33 

• Ổ cắm cho rơ le RSLM 

• Điện áp định mức lên đến 250 VAC 

• Dòng định mức 6 A 

• Thiết bị đầu cuối vít hoặc thiết bị đầu cuối lò 

xo 

• Tùy chọn: đầu vào điện áp AC / DC khác 

nhau

Sockets 
ZPD 

Sockets 
ZMI 

Sockets 
ZPY 

Sockets 
ZRLS 

Power 
NF/NP 

Power 
NB 

Power 
CF/CS 

Slim 
RSLM 

Rơ le và ổ cắm công nghiệp 



15  19  Các thành phần tự động hóa CARLO GAVAZZI. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Hình ảnh minh họa chỉ là ví dụ. 
 

SPD 1 - DIN-rail SPD 2 - DIN-rail SPD 3 - DIN-rail 
Nguồn điện 1 pha 100 W                     Nguồn điện 2 pha                             Nguồn điện 3 pha 

 

SPM - Bộ nguồn DIN-rail cấu 
hình thấp 

 

 

Carlo Gavazzi giới thiệu một loạt các bộ nguồn và bộ sạc pin cho cả ngành công nghiệp tự động hóa và tự động hóa tòa 

nhà. Chúng có sẵn trong 3 loại gói khác nhau: lắp DIN-rail tủ, lắp DIN-rail cấu hình thấp cho bảng phân phối điện và loại 

kèm theo. Nguồn cung cấp cũng có sẵn với đầu vào DC, 1 pha, 2 pha và 3 pha. Điện áp đầu ra trải dài từ 5 đến 48 VDC, 

với công suất đầu ra từ 5 W đến 960 W. Ngoài bộ nguồn còn có các thiết bị khả dụng khác như bộ sạc pin và mô-đun điều 

khiển dự phòng. Bộ sạc pin có sẵn ở 2 nguồn, 30 W và 60 W, và 2 điện áp, 12 V và 24 V. Mô-đun dự phòng có thể quản lý 

2 đầu vào từ nguồn điện để đảm bảo rằng điện áp DC luôn được cung cấp ngay cả trong trường hợp sự cố của một nguồn 

điện. 

 

 

• Công suất đầu ra từ 5 đến 480 W, 

• Ngõ vào 1 pha 110 V hoặc 240 VAC 
hoặc 120 V đến 370 VDC 

• Nguồn ra OK 

• Thiết bị đầu cuối bằng vít hoặc lò xo 

• Đầu ra có thể điều chỉnh 

• TUV phê duyệt, cULus được liệt kê, 
Class 2 UL1310 (lên đến 92 W), 
Class I Div 2 

• Công suất đầu ra 100 W, đầu vào 
340 đến 575 VAC (2 pha) hoặc 480 - 
820 VDC 

• Nguồn ra OK 

• PFC thụ động 

• Hiệu quả cao, kích thước nhỏ gọn 

• Chứng nhận Hạng I, Hạng 2; TUV 
được chấp thuận, cULus được liệt kê 

• Công suất đầu ra từ 120 đến 960 W, 
đầu vào 340 - 575 VAC (2 hoặc 3 
pha) hoặc 480 - 820 VDC 

• Nguồn ra OK 

• Hoạt động PFC 

• Công tắc hoạt động song song 

• TUV được phê duyệt, cULus được 
liệt kê 

• Công suất đầu ra từ 7,5 đến 100 W, 
đầu vào 110 hoặc 240 VAC hoặc 120 
đến 370 VDC 

• Bảo vệ ngắn mạch và quá tải 

• Bộ lọc đầu vào nội bộ 

• Đầu ra UL Class 2 

• TUV đã được phê duyệt, cULus được 
liệt kê, Class 2 UL1310 (lên đến 92 W), 
Class I Div 2

 

 
 

 

• Đầu vào 110 V / 240 VAC hoặc 120 đến 

370 VDC 

• Nhiệt độ hoạt động rộng -25 ° C đến 70 

° C 

• PCB được phủ phù hợp 

• Có sẵn với PFC 

• Quạt làm mát với điều khiển tốc độ 

• Đầu ra có thể điều chỉnh 

• cURus được công nhận 

• Công suất đầu ra 30 W đến 240 W, 

110 VAC/ 240 VAC hoặc điện áp đầu 

vào 120 V đến 370 VDC 

• Kích thước nhỏ gọn 

• Đầu ra có thể điều chỉnh 

• Chỉ báo DC Ok 

• TUV đã được phê duyệt, được liệt kê 

trong danh sách cULus, Class 2 

UL1310 (lên đến 75 W) 

 
 

 
 

• Công suất đầu ra 120 W và 480 W, 
điện áp đầu vào 110 VAC / 240 VAC 
hoặc 120 V đến 370 VDC 

• Rất nhỏ gọn 

• Đầu ra kết nối song song 

• Đầu ra DC Ok 

• TUV đã được phê duyệt, được liệt kê 
trên cULus, 

 
 

 
 
 

• Đầu vào AC đa năng 90 VAC đến 264 
VAC 

• Đối với ắc quy axit chì 
• Đầu ra 12 V hoặc 24 V 
• Bảo vệ cực tính của pin

 
 

 

 

• Đầu vào DC 12 hoặc 24 V / Đầu ra 

DC không gián đoạn 12 hoặc 24 V,  

• Lên đến 30 A đầu ra 

• Đối với pin lên đến 25 Ah 

• Gắn DIN-rail 

• TUV đã được phê duyệt, được liệt kê 

trên cULus, 

• Nguồn điện 24 V, Bộ sạc ắc quy và 
UPS 

• Quản lý sạc và chuẩn đoán pin thông 
minh 

• Đối với pin lên đến 50 Ah 

• Gắn DIN-rail 

• cURus được công nhận 

 
 

 
 

• Quản lý nguồn điện dự phòng 24 V 

• Kích thước mô-đun 2 DIN-rail / 2 
“Nguồn đầu ra tín hiệu sẵn sàng ” 

• Lên đến 20 A đầu ra 

• Cài đặt và thiết lập đơn giản 

• TUV đã được phê duyệt, được liệt kê 
trên cULus 

 
 

 
 

• Giá đỡ ắc quy bằng thép không gỉ 
cho bộ lưu điện và bộ sạc ắc quy 

• Pin 24 V VRLA 

• Các thiết bị đầu cuối vít bảng điều 
khiển phía trước để kết nối dễ dàng 

• DIN-rail hoặc gắn tường 

• Tích hợp cầu chì có thể thay thế dễ 
dàng

   SPUC - 30 A 12/24 VDC   SPUBC - 120 W 24 VDC    SPM2RM2410 - SPD24RM20        SPUBAT24 DIN-rail 
       Bộ điều khiển UPS      UPS & nguồn cấp     mô-đun dự phòng 10 đến20 A               pin từ 1.2 đến 12 Ah 

SPPC Loại kèm theo 
25 W ~ 800 W 

SPDM - DIN-rail   SPDC - DIN-rail             SPM5BC - 30 W và 
        Bộ nguồn 1 pha                                 Bộ nguồn 1 pha                    bộ sạc pin 60 W  

Chuyển đổi nguồn điện 
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Màn hình cảm ứng Bộ điều khiển / chỉ 
báo mô-đun UDM35 

Bộ điều khiển / chỉ 
báo mô-đun UDM40 

Bộ điều khiển mô-
đun USC 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp nhiều loại đồng hồ bảng kỹ thuật số, màn hình kỹ thuật số (cho đồng hồ đo dòng điện, ampe kế, vôn kế, đồng hồ 

đo tần số, đồng hồ đo nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ, máy đo tốc độ và máy đo tốc độ) và bộ điều hòa tín hiệu cho khách hàng OEM, 

nhà xây dựng bảng điều khiển, thiết bị đo đạc và MRO. 

Bao gồm hầu hết các loại đầu vào, bảng đồng hồ kỹ thuật số của chúng tôi rất phù hợp với bất kỳ yêu cầu hiển thị nào. Với 

các loại mô-đun, có thể nhận ra bất kỳ loại cấu hình nào và tín hiệu tương tự cũng có thể được truyền lại để hiển thị các kết 

quả đọc. Màu hiển thị có thể được đặt để thay đổi ở các ngưỡng cụ thể, cho phép dễ dàng nhìn thấy bất kỳ loại bất thường 

nào. 

 

 
• Màn hình màu 4,3 ’’ và 7 ’’ 

• Dễ dàng thiết lập các trang và chức 

năng đồ họa với trình hướng dẫn 

phần mềm mạnh mẽ 

• Cổng BACnet và KNX 

• Hỗ trợ xem từ camera IP 

• Kết nối Ethernet 

• Đèn LED 3½ DGT 
• AC / DC V-I, đo nhiệt độ và điện trở, 

tốc độ, tần số và đo chu kỳ 
• Lên đến 4 điểm cài đặt cảnh báo độc 

lập, 
• Đầu ra analog 20 mA / 10 VDC 
• RS485 hoặc RS232, MODBUS RTU 
• Gắn bảng điều khiển 
• Mức độ bảo vệ: IP67, NEMA12, 

NEMA4x 

• 4 đèn LED DGT 
• AC / DC V-I, đo nhiệt độ và điện trở, 

tốc độ, tần số và đo chu kỳ 
• Lên đến 4 điểm cài đặt cảnh báo độc 

lập, 
• Đầu ra analog 20 mA / 10 VDC 
• RS485 hoặc RS232, MODBUS RTU 
• Gắn bảng điều khiển 
• Mức độ bảo vệ: IP67, NEMA12, 

NEMA4x 

• Bộ điều hòa tín hiệu mô-đun 
• AC / DC V-I, đo nhiệt độ và điện trở, 

tốc độ, tần số và đo chu kỳ 
• Lên đến 4 điểm cài đặt cảnh báo độc 

lập, 
• Đầu ra analog 20 mA / 10 VDC 
• RS485 hoặc RS232, MODBUS RTU 
• Gắn DIN-rail 
• Mức độ bảo vệ: IP20 

 

 

 
 

 

• Dựa trên 3 DGT μP 

• AC V-I 

• 20 dải chính CT / VT có thể lựa chọn 

• 48 x 96 mm 

• Gắn bảng điều khiển 

• Mức độ bảo vệ: IP50 (IP65 theo yêu 
cầu) 

• 3 DGT LED + dựa trên μ giả “0” 

•  AC V-I 

• Dải nhúng-chuyển-có thể chọn 

• 48 x 96 mm 

• Gắn bảng điều khiển 

• Mức độ bảo vệ: IP50 (IP65 theo yêu 

cầu) 

• Đèn LED 3½ DGT 

• AC / DC V-I 

• Lên đến 2 điểm đặt cảnh báo độc lập 

• 48 x 96 mm 

• Gắn bảng điều khiển 

• Mức độ bảo vệ: IP65 

• 4 đèn LED DGT 

•  AC / DC V-I 

• Lên đến 2 điểm đặt cảnh báo độc lập, 

• Đầu ra analog 20 mA / 10 VDC, 

RS485 MODBUS RTU 

• 48 x 96 mm 

• Gắn bảng điều khiển 

• Mức độ bảo vệ: IP65 

 

 
 

 
 

• Dựa trên 3 DGT μP 

• AC / DC V-I, Tần số 

• 20 Phạm vi chính CT / VT có thể 

lựa chọn 

• Mô-đun 3-DIN 

• Gắn DIN-rail 

• Mức độ bảo vệ: IP40 

• Dựa trên 3 DGT μP 

• AC / DC V-I, Tần số 

• 18 Phạm vi chính CT / VT có thể lựa chọn 

• 72 x 72 mm 

• Gắn bảng điều khiển 

• Mức độ bảo vệ: IP50 (IP65 theo yêu cầu) 

Chỉ báo 
DI3-DIN 

Chỉ báo 
DI3-72 

Chỉ báo 
LDI3 

Chỉ báo 
LDM30 

Bộ chỉ báo / bộ điều 
khiển LDM35H 

Bộ chỉ báo / bộ điều 
khiển LDM40 

Đồng hồ kỹ thuật số 
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Đồng hồ đa năng WM12 
- WM14 

Bộ chuyển đổi năng 
lượng ET112 

Bộ chuyển đổi năng 
lượng ET330 

Bộ chuyển đổi năng 
lượng ET340 

 

 

Đo dòng điện chính là điều cần thiết để theo dõi tất cả các biến thể điện đến từ phép đo phụ. Việc lắp đặt ngày càng trở nên khắt khe hơn, một số 

trong số chúng cung cấp năng lượng cho các tải quan trọng, vì vậy chất lượng điện với phân tích sóng hài là rất quan trọng. Phạm vi của Carlo 

Gavazzi cung cấp các giải pháp lắp đặt và lắp đặt khác nhau để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Trong nhiều trường hợp, đồng hồ đo, 

trong một hệ thống lắp đặt điện, phải đo dòng điện cao, đó là lý do tại sao Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các máy biến dòng toàn diện, tương 

thích với cả đồng hồ đo chính và đồng hồ đo phụ. 

 

 

 

• Gắn DIN-rail 

• 208 hoặc 660 VAC, 5 AAC 

• 1% RDG (kWh), 0,5% FS (V, A) 

• Modbus RS485, 2 đầu ra rơle 

• Phê duyệt: CE - cULus 

 
 

 
 
 

 
• Gắn DIN-rail 
• 1 pha, 120 hoặc 240 VAC, 100 

AAC 
• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, cổng quang 
• Phê duyệt: CE 

 
 

 
 
 
 

• Gắn DIN-rail 
• 400 đến 480 Vll AC, 5 AAC 
• Loại 0,5S (kWh), 0,2% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, cổng quang 
• Phê duyệt: CE - cULus 

• Gắn DIN-rail 
• 208 đến 400 VLL AC, 65 AAC 
• Loại 1 (kWh),  0,5% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, cổng quang 
• Phê duyệt: CE 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Gắn bảng điều khiển 
• 208 hoặc 690 VAC, 5 AAC 
• Loại 0,5S (kWh), 0,2% RDG (V, A) 
• Lên đến 2 đầu ra, cổng quang, 

Modbus RS485 và Ethernet, BACnet 
MSTP và IP, Profibus 

•  Phê duyệt: CE - cULus 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Gắn bảng điều khiển 

• 208 đến 690 VAC, 5 AAC 
• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 

• Đầu ra xung / cảnh báo, cổng 
Modbus RS485 tùy chọn 

• Phê duyệt: CE - MID - cULus 

• Gắn bảng điều khiển 
• 208 hoặc 690 VAC, 5 AAC 
• Loại 0,5S (kWh), 0,2% RDG (V, A) 
• Lên đến 4 đầu ra, cổng quang, 

Modbus RS485 và Ethernet, BACnet 
MSTP và IP, Ethernet / IP, Profibus 

• Phê duyệt: CE - cULus 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Máy phân tích điện không tiếp xúc 

• Hệ thống AC 1 pha (từ 1 đến 400 Hz) 

hoặc DC 

• Cổng giao tiếp RS485 (Modbus) 

• Phạm vi hiện tại: 
[CPA050] 50 AAC / 50 ADC 
[CPA300] 300 AAC / 400 ADC 

• Dải điện áp: 800 VAC / 1000 VDC 

• Phê duyệt: CE - cURus 

• Gắn bảng điều khiển 
• 208 hoặc 690 VAC, 5 AAC 
• Loại 0,5S (kWh), 0,2% RDG (V, A) 
• Lên đến 6 đầu vào, lên đến 8 đầu ra, 

cổng quang, Modbus RS485 và 
Ethernet, BACnet MSTP và IP, 
Ethernet / IP, Profibus 

• Phê duyệt: CE - cULus 

 
 
 
 
 

 
 

• Gắn DIN-rail 
• 208 hoặc 690 VAC, 1 hoặc 5 AAC 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• Cổng RS485, rơ le, bộ thu mở hoặc 

đầu ra analog 
• Phê duyệt: CE - cURus - CSA 

• Gắn bảng điều khiển 
• 208 hoặc 690 VAC, 5 AAC + TCD 
• Máy chính: Class 0,5S (kWh), 0,2%  

RDG (V, A). TCD: 0,5% (V, A) 
• Lên đến 96 đo sáng phụ 65 A ch. 

Lên đến 6 đầu vào kỹ thuật số, tối 
đa 6 đầu ra, cổng quang, Modbus 
RS485 và Ethernet 

•  Phê duyệt: CE - cULus 

 
 
 
 
 

 
• DIN-rail, thanh cái hoặc gắn bảng điều 

khiển 

• Máy biến dòng rắn hoặc tách lõi 

• Sơ cấp: từ 1 đến 4000 AAC 

• Thứ cấp: 5 A (1 A theo yêu cầu) 

• Phê duyệt: CE - UR - CSA 

 

Máy phân tích công 
suất mô-đun WM20 

Đồng hồ phân tích chất  Đồng hồ phân tích chất Đồng hồ phân tích mạch 
lượng điện mô-đun WM30 lượng điện mô-đun WM40 nhánh mô-đun WM50 

Đồng hồ phân tích công suất & đồng hồ biến dòng 

Máy phân tích 
công suất WM15 

Bộ chuyển đổi nguồn 
CPA 

Bộ chuyển đổi công 
suất CPT 

Máy biến dòng CTD X - 
CTD S 
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Một loạt các máy đo và máy phân tích năng lượng tập trung vào việc đo chìm và phân bổ chi phí. Carlo Gavazzi cung cấp giải pháp cho 

các ứng dụng công nghiệp, thương mại, dân dụng và phát điện trong đó độ chính xác, tuân thủ tiêu chuẩn (bao gồm MID), đo lường biến 

điện, phân tích và giao tiếp là tất cả các yếu tố quan trọng. Mẫu mã, chất lượng được cập nhật, chú ý đến các chi tiết, chẳng hạn như các 

tính năng lắp đặt và thời gian lắp đặt, tất cả có nghĩa là Carlo Gavazzi đang rất cạnh tranh trên thị trường. Có thể tìm thấy đầy đủ các loại 

máy đo được trang bị thêm cung cấp các giải pháp đo lường và giám sát để đáp ứng mọi nhu cầu có thể được tìm thấy trong danh mục 

sản phẩm của chúng tôi. 

 
 

• Gắn DIN-ray 

• 1 pha, 120 hoặc 240 VAC, 45 hoặc 
100 AAC 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, cổng M-bus 

hoặc đầu ra bộ thu mở 
• Phê duyệt: CE - MID - cULus 

• Gắn DIN-ray 
• 208 đến 400 VLL AC, đầu vào CT 

[EM330] hoặc 65 A kết nối trực tiếp 
[EM340] 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, cổng M-bus 

hoặc ngõ ra bộ thu mở 
• Phê duyệt: CE - MID - UL [EM330] 

• Gắn DIN-ray 
• 208 đến 400 Vll AC, CT hoặc 65 A kết 

nối trực tiếp 
• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• 3 đầu vào kỹ thuật số. Cổng M-bus có 

dây hoặc không dây, Modbus RS485 
hoặc Modbus TCP Ethernet 

• 2 đầu ra kỹ thuật số 
• Phê duyệt: CE - cULus - MID 

• DIN-ray và gắn bảng điều khiển 
• 230 hoặc 400 VAC, 160 đến 630 

AAC được đo bằng tối đa 2 máy biến 
dòng ba TCD X 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, đầu ra tĩnh 
• Phê duyệt: CE - cULus 

 

 
• DIN-ray và gắn bảng điều khiển 

• 230 hoặc 400 VAC, 60 đến 400 AAC 

được đo bằng tối đa 2 cảm biến dòng 

điện ba lõi TCD M. 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 

• Cổng Modbus RS485, đầu ra tĩnh 

• Phê duyệt: CE - cULus 

• Gắn DIN-ray 
• 230 hoặc 400 VAC, 60 đến 400 AAC 

được đo bằng tối đa 2 cảm biến dòng 
điện ba lõi TCD M. 

• Loại 1 (kWh), 0,5  RDG (V, A) 
• Cổng RS485 Modbus với khả năng tự 

định địa chỉ 
• Phê duyệt: CE - cULus 

• DIN-ray và gắn bảng điều khiển 
• 230 hoặc 400 VAC, 32 AAC được đo 

bằng khối biến dòng TCD06B 6 kênh 
(lõi rắn hoặc lõi tách) 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, đầu ra tĩnh 
• Phê duyệt: CE - cULus 

• DIN-ray và gắn bảng điều khiển 
• 230 hoặc 400 VAC, đầu vào CT [AV] 

hoặc 60 đến 800 AAC được đo bằng 
cảm biến dòng CTV hoặc ROG [MV] 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 
• Cổng Modbus RS485, đầu ra tĩnh 
• Phê duyệt: CE - cULus 

 

 
 

    
 
 
 

• Gắn cáp 

• Cảm biến dòng điện lõi tách 
Rogowski cho EM210 MV 

• Sơ cấp: lên đến 4000 AAC 
• Thứ cấp: kết nối trực tiếp với EM210 

MV mà không cần bất kỳ bộ chuyển 
đổi bên ngoài nào 

• Phê duyệt: CE - cURus 

• Gắn cáp 

• Cảm biến dòng điện chia lõi thu 

nhỏ 

• Sơ cấp: từ 60 đến 800 AAC 

• Thứ cấp: 333 mV 

• Phê duyệt: CE - cURus 

• Cáp lắp máy biến dòng lõi chia 

• Sơ cấp: từ 100 đến 600 
AAC 

• Thứ cấp: 5 A 

• Phê duyệt: CE - cURus 

• Gắn DIN-rail 

• 400 VDC, 1000 A (20 A trực tiếp) 

• Loại 1 (kWh), 0,5% RDG (V, A) 

• Cổng Modbus RS485 hoặc đầu ra tĩnh 

• Phê duyệt: CE 

Cảm biến dòng điện 
Rogowski ROG4K 

Cảm biến dòng 
điện CTV 

Máy biến áp dòng 
điện chia lõi CTA 

Đồng hồ năng lượng 
DC VMU E - VMU X 

Máy đo năng lượng nhanh Bộ chuyển đổi năng lượng phù Máy đo năng lượng nhanh Máy phân tích năng lượng   
EM271 và TCD M hợp ET272 và TCD M  EM280 và TCD06B bổ sung EM210AV - MV 

Máy phân tích năng lượng và các giải pháp phù hợp 
nhanh chóng 
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• Phê duyệt: CE - FCC - IC - Bluetooth • Phê duyệt: CE, LoRaWAN 

UWP 3.0 VMU-C EM VMU-M/VMU-P/VMU-O EM VMU-MC/VMU-OC 

 

Đọc dữ liệu từ xa và các giải pháp tổng hợp dữ liệu 

Việc gắn đồng hồ phân tích công suất hoặc đồng hồ đo năng lượng trên bộ phân phối điện là không đủ để quản lý hiệu quả toàn bộ việc 

lắp đặt điện, vì dữ liệu có sẵn trên màn hình sẽ hiếm khi được đọc và kiểm soát. Để có hiệu quả, cần phải đọc từ xa và báo cáo dữ liệu 

lịch sử. Phòng điều khiển có thể thu thập các kết quả đọc trong khi dữ liệu có thể được phân tích và sử dụng làm cơ sở để ra quyết định, 

tất cả đều nhờ vào hệ thống hoàn toàn tự động. Carlo Gavazzi có thể cung cấp các giải pháp cho các nhà máy quy mô vừa, nhỏ và lớn 

để giám sát hiệu quả năng lượng, giám sát quang điện và giám sát trung tâm dữ liệu. 

 

 

    
 

 

• Web-server, cổng và bộ điều khiển 
cho các ứng dụng quản lý hiệu quả 
năng lượng 

• Máy vi tính có giám sát và điều khiển 
các tính năng trên nhiều bus 

• Khả năng phân tích dữ liệu, giao tiếp 
từ xa và phân tích dữ liệu 

• Trang tổng quan và báo cáo 

• Quản lý lên đến 5000 điểm dữ liệu 
cho các chức năng giám sát và kiểm 
soát 

• Giải pháp nhúng để đọc dữ liệu từ xa 
và quản lý năng lượng trong các ứng 
dụng trung tâm dữ liệu 

• Micro PC với Web-Server và khả 
năng phục vụ Web 

• Khả năng ghi dữ liệu và sự kiện 

• Chức năng quản lý dữ liệu tích hợp 

• Quản lý lên đến 1000 điểm dữ liệu và 
11 nhóm mô-đun I / O từ xa 

• Thiết bị chính VMU-M với tính năng 
lập danh mục dữ liệu cục bộ để quản 
lý tối đa 15 đơn vị VMU 1-DIN 

• Thiết bị VMU-P cho môi trường giám 
sát 

• Bộ VMU-O với khả năng đọc đầu vào 
/ đầu ra kỹ thuật số 

• Bộ tập trung đếm xung 

• Giải pháp mô-đun để thu thập từ 2 đến 

11 đầu vào S0 của bộ đếm xung 

• Tính toán Totalizers và Modbus / Giao 

tiếp RTU 

• VMU-MC: mô-đun chính có 2 đầu vào S0 

• VMU-OC: mô-đun bổ sung có 3 đầu vào S0 

• Kết nối Plug’n’play với UWP 3.0 hoặc VMU-

C EM

 

 
 

 

• Giải pháp đám mây để quản lý năng 
lượng nhiều địa điểm 

• Phần mềm máy ảo tích hợp cơ sở dữ 
liệu và máy chủ web 

• Tổng hợp dữ liệu từ lên đến 100 trang 
web / cài đặt 

• Chức năng quản lý dữ liệu nâng cao 

• Quản lý lên đến 100 đơn vị UWP 3.0 
hoặc VMU-C EM-C EM units 

 
 
 
 
 
 

• Giải pháp nhúng để đọc dữ liệu từ xa 
trong các ứng dụng năng lượng mặt trời 

• Micro PC với Web-Server và khả năng 
phục vụ Web 

• Khả năng ghi dữ liệu và sự kiện 

• Chức năng quản lý dữ liệu tích hợp 

• Quản lý lên đến 64 biến tần / đồng hồ 
đo năng lượng và 15 nhóm Eos-Array 

• Thiết bị chính VMU-M với tính năng lập danh 
mục dữ liệu cục bộ để quản lý tối đa 15 đơn vị 
VMU 1-DIN 

• Đơn vị chuỗi VMU-S để điều khiển chuỗi cơ 
bản hoặc nâng cao và giám sát hiệu quả chuỗi 

• Đơn vị VMU-P để giám sát môi trường 

• Bộ VMU-O với khả năng đọc đầu vào / đầu ra 
kỹ thuật số 

• Cảm biến bức xạ mặt trời cho các 
ứng dụng quang điện 

• Tế bào silicon tinh thể 

• Vỏ nhôm IP67 nhỏ gọn và chắc chắn 

• Bao bọc bằng nhựa chống tia cực 
tím 

• Có sẵn với đầu ra 0-100 mV hoặc 4-
20 mA

 

 
 

 
 

 

 

 

 

• Gắn DIN-ray 

• RS485 Modbus chính 

• Đối với EM23, EM210, EM270, 

EM271, EM280, WM15 

• Cổng ra M-bus 

• Phê duyệt: CE 

• M-Bus đến cổng Modbus / TCP 

• Lên đến 20 thiết bị M-Bus (SIU-
MBM-01, SIU-MBM-02) 
Lên đến 160 thiết bị M-Bus (SIU- 
MBM-01-160) Lên đến 32 thiết bị M-
Bus không dây (SIU-MBM-02) 

• Thiết lập bằng phần mềm UCS miễn 
phí 

• 

 
 
 
 
 
 

• Giao diện Bluetooth và USB cho máy 
đo và máy phân tích có cổng quang 

• Tương thích với các dòng WM20, 
WM30, WM40, WM50 và ET100, 
ET300 

• Tương thích với phần mềm UCS PC 
và UCS Mobile Android APP 

• Nguồn pin 

 
 

 
 
 
 

• Giải pháp toàn diện để tích hợp máy 
đo CG và máy phân tích công suất 
vào mạng giám sát không dây công 
cộng hoặc riêng tư 

• Không dây tầm xa (ISM 868 MHz, 
Châu Âu) 

• Tương thích với máy đo CG và UWP 3.0 

• Nguồn điện đa năng 
® 

Bộ chuyển đổi Modbus 
sang M-bus VMU B 

M-Bus to Modbus/TCP 
Gateway SIU-MBM 

Giao diện giao tiếp 
OPTOPROG 

Giải pháp không dây tầm xa 
UWP A / UWP M 

Em2-Server VMU-C PV 
Eos-Array / Eos-

Array Lite 
Environmental 
sensors PVS-1 

Phê duyệt: CE 
(UWP A) 
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Ý tưởng mô-đun của Carlo Gavazzi dành cho tự động hóa gia đình và tòa nhà dựa trên một tuyến kỹ thuật số đã được cấp bằng sáng 

chế, các ứng dụng điều khiển và giám sát Dupline® hai dây, chẳng hạn như ánh sáng, rèm cuốn, hệ thống sưởi, điều hòa không khí và 

báo động. Hệ thống cải tiến này cho phép tiết kiệm đáng kể năng lượng tiêu thụ, tăng sự thoải mái và an toàn. Hoạt động, dịch vụ và bảo 

trì được đơn giản hóa, với toàn bộ trạng thái tổng quan mọi lúc và mọi nơi. Nó cũng có thể được giao tiếp với bất kỳ hệ thống tự động hóa 

tòa nhà nào thông qua BACnet / IP. 

 

 
• Bộ điều khiển: chức năng tự động hóa 

nhà, tòa nhà và khách sạn. Datalogger 

cho các giá trị năng lượng và máy chủ 

web nhúng để theo dõi năng lượng 

• Hai cổng RS485 (Modbus) 

• Giao thức: BACnet, Modbus TCP / IP và 

RTU, HTTP / S, FTP / S, Data Push, 

SMTP, NTP, MQTT, Rest API 

• Kích thước: mô-đun 2-DIN 

• Kết nối với UWP 3.0 qua bus nội bộ hoặc 
các thiết bị đầu cuối qua bus tốc độ cao 

• Có thể kết nối tối đa 7 SH2MCG24 trên 
cùng một mạng, có tính đến tổng 
SH2MCG24 và SH2WBU24N 

• Kích thước: mô-đun 2-DIN 

• Kết nối với UWP 3.0 qua bus nội bộ hoặc 
các thiết bị đầu cuối qua bus tốc độ cao 

• Truyền không dây dựa trên IEE 802.15.4, 
@ 2,4 GHz 

• Số nô lệ tối đa: 250 

• Khoảng cách hoạt động: 700 m không gian 
mở 

• Kích thước: 2-DIN modules 

• DALI Master cho Smart Dupline® 
• Tích hợp nguồn điện DALI 
• Lên đến 7 bản chính DALI trên một 

mạng Dupline® 
• Lên đến 64 bộ truyền động chiếu 

sáng trên một tuyến DALI 
• Quản lý màu trắng có thể điều chỉnh 

được 
• Kích thước: 2-DIN modules 

 

 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Tái tạo tín hiệu sóng mang Dupline® 

với đầu ra 300 mA 

• Mở rộng độ dài mạng 

• Cách ly Dupline® chính và phụ 

• Nguồn điện 230 VAC 

• Kích thước: Vỏ 2-DIN 

• Công tắc điều chỉnh độ sáng đa năng 
cho R, L, C lên đến 500 W và tải LED 

• Tự động phát hiện tải cho tải L, R, C 

• Tích hợp tản nhiệt để tản nhiệt độ 

• Kết nối với các mô-đun tủ khác thông 
qua bus cục bộ 

• • Kích thước: mô-đun 2-DIN 

• 4 rơ le đầu ra riêng biệt 

• Đèn LED chỉ thị cho trạng thái nguồn 

cung cấp, bus và đầu ra 

• Nút nhấn để bật / tắt cục bộ 

• Kết nối với các mô-đun tủ khác thông 

qua bus cục bộ 

• Kích thước: mô-đun 2-DIN 

• 4 đầu vào kỹ thuật số NPN, PNP, 

không có điện áp 

• 4 đầu vào có thể được định cấu hình 

là tiếp điểm hoặc bộ đếm 

• Chỉ báo LED điện, bus Dupline®, đầu 

vào được kích hoạt 

• Kết nối với các mô-đun tủ khác thông 

qua bus cục bộ 

• Kích thước: mô-đun 2-DIN
 

 
• Điều khiển lên / xuống của 2 động cơ 

con lăn AC / DC 
• Chỉ báo LED cho điện, bus Dupline®, 

động cơ lên, động cơ xuống 
• Nút nhấn để bật / tắt cục bộ 

• Kết nối với các mô-đun tủ khác thông 
qua bus cục bộ 

• Kích thước: mô-đun 2-DIN 

• 4 nút ấn có thể lập trình riêng 
• 4 đèn LED có thể lập trình riêng cho 

phản ứng trung thực 
• Hỗ trợ bus, không cần nguồn cung cấp bên ngoài 

• B4X-LS4-U: được phát triển để phù hợp với ổ cắm 
trên tường và khung của Fuga, NIKO và Bticino 

• B5X-LS4-U: Được phát triển để phù hợp 
với ổ cắm trên tường và khung của Elko, 
Gira và Jung 

• Máy dò hồng ngoại thụ động (PIR) 
• Phát hiện sự hiện diện cuối chuyển 

động 
• Hỗ trợ bus bằng điện, không cần 

nguồn cung cấp bên ngoài 
• Kiểm tra đuôi sóng: Chỉ báo LED 
• Độ nhạy có thể lập trình 

• Bộ điều khiển nhiệt độ với màn hình 
• Hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại, ngoài trời và phụ trợ 
• Hỗ trợ bus bằng điện, không cần nguồn cung cấp bên 

ngoài 
• SHA: Được phát triển để phù hợp với ổ cắm trên 

tường từ Fuga, NICO và Bticino 
• SHE: Được phát triển để phù hợp với ổ cắm 

trên tường của Elko, Gira và Jung

Mô-đun 
Roller Blind 

Công tắc 
đèn 

Máy dò PIR + 
Luxmeter 

Hiển thị nhiệt 
độ 

Mô-đun lặp 
lại 

Mô- đun 
mờ 

Mô-đun 
rơ le 

Mô-đun đầu vào 
kỹ thuật số 

Đơn vị 
máy chủ 

Dupline® bus 
generators 

Máy phát tuyến 
không dây 

Máy phát 
truyền dẫn Dali 

Tự động hóa tòa nhà 
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Công tắc đèn 
không dây 

Rơ le 
không dây 

Máy đo năng 
lượng không dây 

Chỉnh độ 
sáng không 
dây 

 

 

Bus Dupline® cung cấp một số lợi thế cho các hệ thống tự động hóa tòa nhà. Hệ thống dây điện được đơn giản hóa và tính 

linh hoạt cao của các cảm biến hỗ trợ bus và các mô-đun I / O phi tập trung có thể giúp giảm chi phí lắp đặt đáng kể. Do 

thiết kế hiệu quả về mặt chi phí của các mô-đun nhà thông minh, điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng các vật liệu 

có chi phí tương đương với các giải pháp truyền thống. Vấn đề là giao diện Dupline® và Máy đo năng lượng với bộ điều 

khiển tự động hóa tòa nhà và hệ thống quản lý tòa nhà và với bộ điều khiển BACnet UWP 3.0, tất cả các điểm dữ liệu từ 

Dupline® và Máy đo năng lượng hiện được tự động cung cấp dưới dạng đối tượng BACnet, sẵn sàng được sử dụng bởi 

bất kỳ bộ điều khiển tự động hóa tòa nhà hoặc BMS nào từ các nhà cung cấp chính. 

 
 

 
• 4 nút ấn có thể lập trình riêng 
• Đèn LED xanh lam và đỏ cho nguồn 

trường không dây và mức pin 
• Pin được cung cấp 
• SHA4XWLS4: được phát triển để 

phù hợp với ổ cắm trên tường và 
khung của Fuga, NIKO và Bticino 

• SHE5XWLS4: được phát triển để 
phù hợp ổ cắm trên tường và khung 
của Elko, Gira và Jungto  

• Đầu ra rơ le đơn có kích thước nhỏ 
để lắp eurobox 

• Đọc năng lượng 

• Phạm vi lên đến 700 m ngoài trời 

• Tải: 10 A / 250 VAC 

• Các nút cảm ứng điện dung để thay 
thế plug & play của các công tắc tiêu 
chuẩn (chỉ Bticino) 

• Kích thước nhỏ để gắn eurobox 
• Đọc giá trị: A, V, W, Wdmd, VA, var, 

PF, kWh 
• Phạm vi lên đến 700 m ngoài trời 
• Kết nối trực tiếp lên đến 16 A 

• Công tắc điều chỉnh độ sáng đa năng 
cho R, L, C lên đến 200 W và tải LED 

• Tự động phát hiện tải cho tải L, R, C 

• Phạm vi lên đến 700 m ngoài trời 

• Các nút cảm ứng điện dung để thay 
thế plug & play của các công tắc tiêu 
chuẩn (chỉ Bticino) 

 

 
• Mô-đun đầu ra với hai đầu ra 0-10 V 
• Mô-đun đầu vào để đo nhiệt điện 

trở, điện trở và điện áp: đầu vào 
nhiệt điện trở pt1000, ni1000, 10K3, 
đầu vào điện trở 1-11K, đầu vào 0-
10 V, 4-20 mA 

• Kích thước nhỏ để cài đặt phi tập 
trung 

• Mô-đun đầu vào với 4 đầu vào có thể 
định cấu hình: bộ đếm xung S0 lớp B 
hoặc đầu vào không có điện áp 

• Giá trị đếm được lưu trữ trong bộ 
nhớ không thay đổi  

• Đếm lên đến 99999999 khi cuộn qua 

• Bus hỗ trợ 

• Mô-đun đầu vào với 4 đầu vào có thể 
định cấu hình: bộ đếm xung S0 lớp B 
hoặc đầu vào không có điện áp 

• Giá trị đếm được lưu trữ trong bộ 
nhớ không thay đổi 

• Đếm lên đến 99999999 khi cuộn qua 

• Phạm vi lên đến 700 m ngoài trời 

• Đầu ra rơ le đơn có kích thước nhỏ 
• Tải: 16 A / 250 VAC 
• Chịu được dòng khởi động 130 A 
• Bus hỗ trợ

 

 
• Cảm biến CO2, nhiệt độ và độ ẩm 

• Dải đo CO2: 0 đến 2000 ppm 

• Phạm vi đo nhiệt độ: -20 ° C đến 50 ° 
C 

• Dải đo độ ẩm: 0 đến 100% R 

• Màn hình LCD và chức năng cảm 
ứng để kích hoạt đèn nền và thay đổi 
loại tín hiệu 

• Đo ánh sáng, gió, nhiệt độ 
• Phạm vi: 0 đến 100K lux, 0 đến 35 m 

/ s, -40 ° C đến 80 ° C 
• Bao gồm cảm biến mưa 
• Bộ thu GPS tích hợp 
• Giao thức Modbus RS485 

• Màn hình màu 4,3 ’’ và 7 ’’ 
• Dễ dàng thiết lập các trang và chức 

năng đồ họa với phần mềm Wizard 
mạnh mẽ 

• Cổng BACnet và KNX 
• Hỗ trợ xem từ camera IP 
• Kết nối Ethernet 

• Mô-đun I / O để điều khiển hai van điều 
tiết lửa 

• Hộp sẵn sàng để treo tường gần bộ 
giảm chấn 

• Bốn đầu vào tiếp điểm, hai đầu ra rơle 
230 VAC / 5 A 

• Nguồn điện: 24 đến 230 VAC 
• Mức độ bảo vệ: IP55 

Cảm biến môi 
trường 

Trạm thời 
tiết 

Màn hình 
cảm ứng 

Fire 
damper 

Mô-đun đầu vào / đầu ra 
tương tự phân câp 

Mô-đun đầu vào / 
Bộ đếm xung 

Mô-đun đầu vào 
không dây 

Mô-đun rơ le 
phân cấp 

Tự động hóa tòa nhà 
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45° 
Cảm biến siêu âm 

Cảm biến siêu âm 
dọc 

Cảm biến đếm siêu 
âm dọc 

Cảm biến không dây 
dựa trên LoRa® 

 

 

Carpark 3 là một giải pháp hoàn chỉnh để hướng dẫn người lái xe đến thẳng các bãi đậu xe trống. Màn hình với các mũi tên 

và chữ số cho biết hướng lái và có bao nhiêu chỗ đậu. Khi đến nơi, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra các bãi đậu xe trống 

bằng cách tìm đèn LED sáng. Mỗi khoang có một cảm biến siêu âm phát hiện và cho biết có người ở, tạo ra một hệ thống 

có độ chính xác cao. Giải pháp ngoài trời với cảm biến không dây và nhận dạng dựa trên camera giúp phát hiện ô tô ở các 

khu vực đỗ xe ngoài đường hoặc trên phố. Sau đó, thông tin về việc thuê phòng được gửi đến nền tảng UWP thông qua 

đám mây hoặc đến hệ thống quản lý của khách hàng. Giao tiếp không dây dựa trên các giao thức LoRaWAN® và NB-Iot. 

Hơn nữa, hệ thống có các chức năng tòa nhà thông minh và các sản phẩm để kiểm soát ánh sáng và thông gió. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Cảm biến siêu âm với góc phát hiện 45 ° để 

gắn ở lối vào bãi đậu xe 

• Đèn LED RGB sáng tích hợp với chỉ báo 

360 ° về trạng thái không gian (nhiều màu) 

• Giá đỡ đế để lắp khay cáp, trần và ống / 

ống / ống dẫn 

• Hỗ trợ bus 3 dây Dupline® 

• Kích thước: Ø116 x 76 mm 

• Cảm biến dọc được gắn ngay phía 
trên ô tô 

• Đèn LED RGB sáng tích hợp với 360 
° chỉ báo trạng thái không gian (nhiều 
màu) 

• Giá đỡ cho khay cáp, trần nhà và lắp 
ống / ống / ống dẫn 

• Hỗ trợ bus 3 dây Dupline® 

• Kích thước: Ø116 x 76 mm 

• Cảm biến dọc được gắn trong làn 
đường lái xe để đếm 

• Đèn LED RGB sáng tích hợp với chỉ 
báo 360 ° về trạng thái không gian 
(nhiều màu) 

• Giá đỡ đế để lắp khay cáp, trần và 
ống / ống / ống dẫn 

• Hỗ trợ bus 3 dây Dupline® 

• Kích thước: Ø116 x 76 mm 

• Gắn chìm 

• Tần số hoạt động: 868 MHz. Giao tiếp 

Propritary LoRa® và LoRaWAN® 

• Nguyên tắc phát hiện: từ tính 

• Nguồn pin 

• Kích thước: 91 x 96 x 84 mm 

 

 
 

    
 

 

• Bộ tạo nguồn và giao tiếp bus 

Dupline® trên 3 dây 

• Kết nối với tư cách nô lệ cho bộ điều 

khiển bãi xe UWP 3.0 

• Kết nối tới 90 cảm biến Carpark qua 

bus 3 dây Dupline® 

• Kích thước: Vỏ 2-DIN 

• Được cung cấp bởi 24 VDC 

•  Kích thước: Vỏ 2-DIN 

• Hướng dẫn đỗ xe, đặt chỗ, quản lý 
bãi đỗ xe, tòa nhà thông minh, bộ ghi 
dữ liệu và giám sát năng lượng trong 
một bộ điều khiển 

• Giao thức: BACnet, Modbus TCP / IP 
và RTU, HTTP / S, FTP / S, đẩy dữ 
liệu, SMTP, NTP, MQTT, Rest API 

• Máy chủ web tích hợp với giao diện 
người dùng cho phần mềm quản lý 
bãi đậu xe 

• Máy chủ Carpark với khả năng liên 
kết tối đa 10 UWP 3.0 với nhau trong 
các hệ thống lớn hơn 

• Máy chủ web tích hợp với giao diện 
người dùng cho phần mềm quản lý 
bãi đậu xe 

• Xuất dữ liệu ở định dạng excel 

• Được cung cấp bởi 24 VDC 

• Kích thước: Vỏ 2-DIN 

• Gắn chìm 

• Giao thức truyền thông NB-IoT. Băng tần 

được cấp phép: 8/20 

• Nguyên tắc phát hiện: từ tính 

• Nguồn pin 

• Kích thước: 91 x 96 x 84 mm 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Thu thập qua trạng thái không dây dải 

dài được gửi bởi mỗi cảm biến trong thời 

gian thực, lắp đặt trong nhà và ngoài trời 

• Khoảng cách hoạt động: 250 mét 

• 230 Vac / 24Vdc 

• Kích thước: 300 x 175 x 92 mm 

• Hiển thị với các ký hiệu và chữ số có thể 
cấu hình 

• Đèn LED RGB sáng 

• Lắp đặt trong nhà và ngoài trời 

• Có thể nhìn thấy ở khoảng cách hơn 50 m 

• 24 VDC được cấp nguồn 

• Hiển thị với các ký hiệu và chữ số có thể 
cấu hình và văn bản đang chạy 

• Đèn LED RGB sáng 

• Lắp đặt trong nhà và ngoài trời 

• Có thể nhìn thấy ở khoảng cách hơn 50 m 

• 24 VDC được cấp nguồn 

• Trong chuyển đổi hình ảnh thành thông 
tin sử dụng 

• Có thể kết nối tối đa 8 camera IP với 
một hộp video 

• Tôn trọng tối đa quyền riêng tư 

• 230Vac / 110Vac 

• Kích thước: 160 x 51 x 127 mm 

Bộ tập trung dựa 
trên LoRa® 

Bãi đậu xe hiển thị bằng các 
ký hiệu và chữ số 

Bãi đậu xe hiển thị với văn 
bản đang chạy 

Hộp video 

Máy phát điện chính 
bãi xe 

Bộ điều 
khiển bãi xe 

Máy chủ 
bãi xe 

NB-IoT cảm biến 
không dây 

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe 
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Bộ tạo kênh Cổng trường 
tuyến dẫn  

Mô-đun đầu vào kỹ 
thuật số - DIN 

Mô-đun đầu vào analog 
- phân cấp 

 

 

Dupline® là một bus trường và lắp đặt cung cấp các giải pháp độc đáo cho một loạt các ứng dụng công nghiệp. Hệ thống có 

khả năng truyền nhiều tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự trong vài km thông qua cáp 2 dây thông thường. Thiết kế 

mô-đun và nguyên tắc hoạt động đơn giản của nó cho phép nó được triển khai dễ dàng trong các ứng dụng mới hoặc hiện 

có. Các giải pháp có thể được thiết kế bằng cách kết hợp các sản phẩm từ nhiều loại mô-đun Dupline®, bao gồm mô-đun I / 

O kỹ thuật số và tương tự, giao diện PLC và PC, HMI và Modem. Tất cả các mô-đun trong một cài đặt kết nối với cùng một 

cáp 2 dây, được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các mô-đun và giữa bộ điều khiển trung tâm với các mô-đun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Tạo tín hiệu sóng mang Dupline® 

• Lên đến 128 kênh Dupline® 

• Số kênh có thể chọn 

• Nguồn điện AC và DC 

• Kích thước: Vỏ 4-DIN 

• Cổng cho Profibus-DP, Devicenet, 
Modbus-RTU, Modbus / TCP 

• Trình tạo kênh tích hợp 

• Tùy chọn tách I / O 

• Nguồn điện AC và DC 

• Gắn DIN-ray 

• Mô-đun đầu vào tiếp điểm và điện 

áp 

• Mô-đun đầu ra trạng thái rắn và rơ 

le 

• Các loại chạy bằng bus 

• Nguồn điện AC và DC 

• DIN và lắp đặt lệch tâm 

• 4 đầu vào hoặc đầu ra analog phổ biến 

• Loại: 0-20 mA, 4-20 mA hoặc 0-10 V 

• Các đầu vào được cách ly bằng 

Galvanically 

• Nguồn điện AC và DC 

• Kích thước: Vỏ 4-DIN

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Bộ lặp để mở rộng khoảng cách 
truyền Dupline® 

• Bộ lặp quang học cho phép một phần 
của hệ thống Dupline® chạy trên sợi 
quang đa chế độ 

• Kích thước: Vỏ 4/8-DIN 

• Công cụ lập trình để gán địa chỉ cho 
các mô-đun Dupline® 

• Bộ phận kiểm tra để giám sát và 
kiểm soát các kênh Dupline® 

• Cầm tay 

• Nguồn pin / bus 

• Rơ le an toàn có thể cấu hình 

• Theo dõi lên đến 63 công tắc an toàn 

được kết nối qua Dupline® 

• Tiếp xúc có dẫn lực 

• TUV đã phê duyệt cho SIL3 

• Kích thước: Vỏ 8-DIN 

• Mô-đun đầu vào cho E-stop và dây 
kéo an toàn 

• Truyền động trên hai kênh Dupline® 

• TUV đã phê duyệt cho SIL3 

• Được cung cấp năng lượng từ xe 
buýt 

• Kích thước: 57 x 36 x 16 mm 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Các cổng Profinet, Profibus-DP và Modbus-

RTU để giám sát DuplineSafe 

• Cũng có thể giám sát và điều khiển các tín 

hiệu Dupline® tiêu chuẩn trong cùng một 

hệ thống 

• Kích thước: Vỏ 8-DIN 

• Bộ lặp để mở rộng khoảng cách truyền 
DuplineSafe 

• Cách ly giữa chính và Dupline® thứ cấp 

• Có thể xếp tầng 

• Kích thước: Vỏ 8-DIN 

• Bộ lặp quang học cho phép một phần 
của hệ thống DuplineSafe chạy trên 
sợi quang đa chế độ 

• Đơn vị điện-quang và quang-điện 

• Kích thước: Vỏ 4-DIN 

• Công cụ cấu hình cầm tay cho các mô-
đun đầu vào và đầu ra DuplineSafe 

• Cho phép giám sát thời gian thực các 
tín hiệu an toàn 

• Màn hình LCD 

• Nguồn pin 

Cổng 
DuplineSafe 

      Bộ lặp 
DuplineSafe 

Bộ chuyển đổi quang học 
DuplineSafe 

Lập trình viên 
DuplineSafe 

Bộ lặp lại 
Đơn vị lập trình 
và kiểm tra 

Mô-đun đầu ra 
DuplineSafe 

Mô-đun đầu vào 
DuplineSafe 

Trường dẫn – Công nghiệp và DuplineSafe 
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Rơ le 3 pha 
DPA51 / DPA52 

Rơ le 3 pha 
DPA55 

Rơ le 3 pha 
DPB51 / DPB52 

Rơ le 3 pha 
DPB01 

 

 

Carlo Gavazzi cung cấp một loạt các điều khiển giám sát để phát hiện: mất pha, thứ tự pha không chính xác, mất cân bằng 

pha, quá dòng / dưới dòng, quá tải, quá tần số, quá điện áp và quá nhiệt. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm màn hình cho: 

dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất, hệ thống 3 pha, nhiệt độ động cơ và cả máy biến dòng. Các màn hình này 

có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng để bảo vệ động cơ chống lại nguồn cung cấp không phù hợp và quá tải 

(thang máy, máy nén, máy bơm, hệ thống điều hòa không khí, bồn trộn), đồng thời cũng bảo vệ các đặc tính chống lại nguy 

cơ hỏa hoạn do mất lớp cách điện hoặc dòng điện rò rỉ. 

 

 
• Trình tự pha 

• Phát hiện mất pha / điện áp tái 

tạo 

• Không cần thiết lập 

• 5 đầu ra rơ le SPDT 

• Trình tự pha 
• Mất pha 
• Cửa sổ điện áp 
• Bằng chứng kết nối không 

chính xác (nguồn điện 208-
480 VAC) 

• 5 đầu ra rơ le SPDT 

• Trình tự pha 
• Mất pha 
• Hệ thống 3P, hệ thống 3P + N [DPB51] 
• Cài đặt quá áp và dưới áp độc lập 
• Có thể điều chỉnh độ trễ khi BẬT cảnh 

báo 
• 5 đầu ra rơ le SPDT 

• Hệ thống 3P, hệ thống 3P + N, lên đến 
400 Hz [CM44] 

• Thứ tự pha và mất pha 

• Cài đặt quá áp và dưới áp độc lập 

• Có thể điều chỉnh độ trễ khi BẬT cảnh 
báo 

•  8 A đầu ra rơ le SPDT

 
 

 
 

 
• Hệ thống 3P, hệ thống 3P + N, lên 

đến 400 Hz [CM44] 
• Thứ tự pha và mất pha 
• Cài đặt bất đối xứng điện áp 
• Có thể điều chỉnh độ trễ khi BẬT 

cảnh báo 

• 8 A đ ầ u r a r ơ l e SPDT  

 
 
 
 

 

• 5A AC/DC [DIA01], 
lên đến dải 100 A AC [DIA53] 

• Không cần nguồn điện [DIA53] 

• Cài đặt quá dòng 

• 5 đầu ra rơ le SPDT [DIA01], đầu ra 
bóng bán dẫn NPN / PNP [DIA53] 

• Hệ thống 3P, hệ thống 3P + N, lên đến 
400 Hz [CM44] 

• Thứ tự pha và mất pha 

• Cài đặt quá áp và dưới áp độc lập + 
cài đặt không đối xứng và dung sai 

• Cảnh báo BẬT chậm trễ có thể điều 
chỉnh riêng biệt 

• 2 x 8 A đầu ra rơ le SPDT 

 
 
 
 

 

• 0,1 mA đến 5 A AC / DC [DIB01], 60 

mV / 150 mV [DIB02], 

• 2 A đến 100 A AC [100A] 

•  Cài đặt quá dòng hoặc quá áp 

• Có thể điều chỉnh độ trễ khi BẬT 

cảnh báo 

• 8 A đầu ra rơ le SPDT 

• Hệ thống 3P, hệ thống 3P + N, lên đến 400 
Hz [CM44] 

• Thứ tự pha và mất pha 

• Cài đặt quá áp và dưới áp độc lập + cài 
đặt tần số quá mức và tần số thấp 

• Cảnh báo BẬT chậm trễ có thể điều chỉnh 
riêng biệt 

• 2 x 8 A đầu ra rơ le SPDT 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

• Treo tường 
• Lỗ cáp 
• AC 1 pha 
• Dòng điện đầu vào lên đến 500 A AC 
• Đầu ra 4-20 mA DC, 0-20 mA DC, 0-

10 V DC

Hệ thống 3P, hệ thống 3P + N, lên đến 400 
Hz 

• Cấu hình thiết bị NFC và đọc thời gian thực, 
thông qua Ứng dụng Android hoặc 
Windows chuyên dụng 

• Tất cả các giá trị điện áp 3 pha có thể được 
giám sát và kết hợp với từng rơle 

• Độ trễ và độ trễ được đặt riêng cho từng 
biến 

• 2 x 8 A đầu ra rơ le SPDT 
 
 
 

 

 

 

 

• Gắn DIN ray 
• Lỗ cáp 
• 1-pha AC 

• Dòng điện đầu vào lên đến 50 A AC 

• Đầu ra 4-20 mA DC 

Rơ le 3 pha 
DPB02 

Rơ le 3 pha 
DPC01 

Rơ le 3 pha 
DPC02 

Rơ le 3 pha 
DPD02 

Rơ le giám sát 

Rơle dòng điện 
DIA01 / DIA53 

Rơle dòng điện 
DIB01 / DIB02 

Máy biến dòng A82 Máy biến dòng E83 
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Rơ le điện áp 
DUA01 / DUB01 

Rơle điện áp 
DUA52 

Rơ le điện áp 
DUA55 

Rơ le điện áp 
DUB02 / DUB03 

 

 

Khả năng giám sát rơ le là vô số: xác minh hoạt động của máy móc, phát hiện các phần tử lò sưởi bị hỏng, giám sát ánh 

sáng ở các khu vực quan trọng (đường băng sân bay, tòa nhà đèn cảnh báo máy bay, đường hầm), giám sát quạt thông gió 

và trong hệ thống tự động hóa tòa nhà. Có thể cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại con người, hỏa hoạn, rò rỉ dòng điện 

hoặc bảo vệ khỏi các kết nối nguồn điện hoặc cáp không chính xác. Ngoài ra, việc lắp đặt và nối cáp cũng được nới lỏng 

bằng cách sử dụng các loại vỏ khác nhau, thiết bị đầu cuối lồng đôi hoặc kết nối xuyên qua để đo dòng điện. Thiết lập luôn 

dễ dàng và chính xác với mặt số phía trước và công tắc DIP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• AC / DC TRMS giám sát quá áp hoặc 

dưới áp 

• Phạm vi lên đến 500 VAC hoặc DC 

• Có thể điều chỉnh độ trễ và độ trễ 

• Chốt / ức chế có thể lập trình 

• 1 x 8 A đầu ra rơ le SPDT 

• Giám sát điện áp dưới pin DC 

• Hệ thống pin 12 V, 24 V và 48 V 

• Cài đặt điện áp và độ trễ có thể điều 

chỉnh 

• 1 x 5 A đầu ra rơ le SPDT 

• Rơ le cửa sổ điện áp 

• Điện áp danh định từ 208 đến 240 V 

AC 

• Giám sát nguồn cung cấp của chính 

mình 

• Bằng chứng kết nối không chính xác 

(nguồn điện 208-480 V AC) 

• Ngõ ra relay 5A SPDT  

• Giám sát quá áp và dưới áp 

• Đo nguồn cung cấp riêng 24 V, 115 V, 

230 V AC [DUB02], 24-240 V AC / DC 

[DUB03] 

• Có thể điều chỉnh độ trễ khi BẬT cảnh 

báo hoặc khi khôi phục 

• Chức năng chốt / chặn có thể lập trình 

• 1 x 8 A đầu ra SPDT

 

 
 

       
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

• TRMS giám sát điện áp AC hoặc DC  
• Trên + trên hoặc trên + dưới hoặc dưới 

+ dưới  
• Độ trễ có thể điều chỉnh riêng biệt, 
• điều chỉnh độ trễ  
• Chức năng chốt / chặn có thể lập trình / 

• 2 x 8 A đầu ra rơ le SPDT 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Biến dòng 0 cho DEA71 và DEB71 

• Thích hợp cho nguồn điện 1 pha và 

3 pha 

• Tối đa. Điện áp đầu vào 750 VAC 

• Tỷ lệ giảm 1: 1000 

• Mở từ 35 mm đến 210 mm 

• Rơle nhiệt điện trở động cơ cho kết 
nối PTC 

• Đặt lại cảnh báo từ xa hoặc cục bộ, 
tự động hoặc thủ công 

• PTC hở hoặc ngắn mạch. Đèn LED 
thông tin cho trạng thái và khắc phục 
sự cố 

• 1 hoặc 2 đầu ra rơ le 
 
 

 
 
 
 

 

• Giám sát quá mức và dưới mức tần số 

• Tần số định mức 50 Hz hoặc 60 Hz 

• Có thể điều chỉnh độ trễ khi BẬT cảnh báo 

hoặc khi khôi phục 

• Chức năng chốt / chặn có thể lập trình 

• 1 x 8 A đầu ra SPDT 

• Rơle nhiệt điện trở động cơ cho kết nối PTC 

• Đặt lại cảnh báo từ xa hoặc cục bộ, tự động 

hoặc thủ công 

•  PTC hở hoặc ngắn mạch. Đèn LED thông tin 

cho trạng thái và khắc phục sự cố 

• 2 x 8 A đầu ra rơ le SPST 

• Đầu ra rơ le để mở và báo hiệu công tắc tơ 

• Điện áp nguồn 24 V đến 240 V AC / DC 
 
 
 
 
 

 

 

• Cosφ hoặc Giám sát công suất hoạt 
động 

• Đọc trực tiếp đến 5 A, 10 A hoặc 
tqua bộ biến dòng “MI” để có dòng 
cao hơn 

• Cosφ có thể điều chỉnh hoặc giá trị 
trên và dưới độc lập có thể lựa chọn 

• Có thể điều chỉnh độ trễ BẬT 

• 1 x 8 A đầu ra rơ le SPDT 

• Đã cố định [DEA01] hoặc ngưỡng 
I∆n có thể điều chỉnh [DEB71]] 

• Đầu ra cảnh báo @60% I∆n 
• Đầu ra chuyến @ 80% I∆n 
• Thời gian trễ có thể điều chỉnh [DEB71] 
• 2 SPDT ngõ ra rơ le 

• Nắp chỗng nhiễu [DEB71] 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Dùng cho 2 hoặc 3 máy bơm 
• Vòng quay máy bơm và kích hoạt nhiều 

máy bơm 

• Ngõ ra rơ le tràn [DLA73] 

• Đầu ra rơ le 2 x 5A SPST [DLA71 2P] 
Đầu ra rơ le 3 x 5A SPST [DLA71 3P, 
DLA73] 

Rơle dòng điện / điện áp 
DIC01 / DUC01 

Rơ le nhiệt điện trở 
DTA01 / 02, DTA71 / 72 

Rơ le nhiệt điện 
trở DTA04 

Rò rỉ đất 
DEA71/DEB71 

Rơ le giám sát 

Máy biến áp cân 
bằng lõi CTG 

Rơle tần số DFB01 / 
DFC01 

Rơ le nguồn 
DWA01 / DWB 

Bơm rơ le xoay chiều 
DLA71 / DLA73 
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Delay on operation 
DAA/PAA 

Delay on release 
DBA/PBA 

True delay in release 
DBB/PBB 

Star-delta 
DAC/PAC 

 

 

Bộ hẹn giờ thường được sử dụng trong một loạt các ứng dụng trong tự động hóa, chẳng hạn như trung tâm điều khiển động cơ, máy móc 

đóng gói, thiết bị HVAC, bảng điều khiển và hệ thống điều khiển quá trình. Danh mục bộ hẹn giờ Carlo Gavazzi đã hoàn chỉnh và cung 

cấp các giải pháp cho các giá lắp khác nhau (DIN-rail, bảng điều khiển hoặc plug-in), các chức năng (độ trễ BẬT và TẮT, khoảng thời 

gian, một lần, bộ tái chế, sao-tam giác) và đầu ra (SPDT, DPDT , Rơ le 4PDT, hoặc đầu ra tĩnh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• DIN-ray hoặc phích cắm trong nhà 

• Khoảng thời gian 0,1 giây đến 100 

giờ 

• Nguồn điện đa năng 

• Ngõ ra rơ le SPDT hoặc DPDT 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA - RINA 

• DIN-ray hoặc phích cắm trong nhà 

• Khoảng thời gian 0,1 giây đến 100 

giờ 

• Nguồn điện mở rộng 

• Ngõ ra rơ le SPDT 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• DIN-ray hoặc phích cắm trong nhà 

• Khoảng thời gian từ 0,1 giây 

đến 10 giờ 

• Nguồn điện mở rộng 

• Ngõ ra rơ le SPDT hoặc DPDT 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• DIN-ray hoặc phích cắm trong nhà 

• Khoảng thời gian 0,1 giây đến 600 giây 

• Nguồn điện đa năng 

• Ngõ ra rơ le SPDT 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Vỏ DIN-ray hoặc plug-in 

• Khoảng thời gian 0,1 giây 

đến 100 giờ 

• Nguồn điện mở rộng 

• Đầu ra rơ le 1x hoặc 2x SPDT 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Vỏ DIN-ray hoặc plug-in 

• 7 chức năng (0,1 giây đến 100 

giờ) 

• Nguồn điện đa năng 

• Đầu ra 1x, 2x SPDT hoặc DPDT 

•  Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Gắn bảng điều khiển hoặc 

trình cắm thêm 

• 7 chức năng (0,02 giây đến 

300 giờ)  
• Nguồn điện đa năng 

• Đầu ra DPDT 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

• Gắn plug-in 

• 4 chức năng (0,1 giây đến 100 giờ) 

• Nguồn điện đa năng 

• Đầu ra DPDT hoặc 4PDT 

• Phê duyệt: CE - UL - CSA 

 
 

 

 
 

 
  

 

• DIN-ray hoặc bảng điều khiển 
• 3 chức năng (0,5 giây đến 10 m) 
• Nguồn điện mở rộng  

• Gắn bảng điều khiển 
• Lên đến 8 chữ số 
• Có hoạc không reset 

• Gắn bảng điều khiển 
• Lên đến 8 chữ số LDC / LED 
• Nguồn điện 10 đến 30 VAC hoặc pin 

 
 

 

 

• Gắn bảng điều khiển 
• Màn hình chữ số LCD 2 x 6 
• Lập trình đếm, tốc độ hoặc thời gian, 

• Ngõ ra tĩnh • Tần số đếm tối đa 10 Hz • Reset thủ công hoặc điện tử  • 
• Phê duyệt: CE - UL - CSA 1 hoặc 2 cài đặt trước 

• Reset điện tử 

Mini-E 
EAS/EBS/ECS 

Bộ đếm điện cơ Bộ đếm 
điện tử 

Máy đếm đa năng điện 
tử 

Recycler 
DCB/PCB 

Đa chức năng 
DMB/PMB/DMC/PMC 

Đa chức năng 
FAA/FMB 

Đa chức năng  
HAA 

Bộ thời gian và bộ đếm 



 

 

 OUR SALES NETWORK IN EUROPE  
 

AUSTRIA 

Carlo Gavazzi GmbH 

Ketzergasse 374, 

A-1230 Wien 

Tel: +43 1 888 4112 

Fax: +43 1 889 10 53 

office@carlogavazzi.at 

 
BELGIUM 

Carlo Gavazzi NV/SA 

Mechelsesteenweg 311, B-

1800 Vilvoorde 

Tel: +32 2 257 4120 

Fax: +32 2 257 41 25 

sales@carlogavazzi.be 

 
DENMARK 

Carlo Gavazzi Handel A/S 

Over Hadstenvej 40, 

DK-8370 Hadsten 

Tel: +45 89 60 6100 

Fax: +45 86 98 15 30 

handel@gavazzi.dk 

 
FINLAND 

Carlo Gavazzi OY AB 

Ahventie 4 B, 

FI-02170 Espoo 

Tel: +358 9 756 2000 

myynti@gavazzi.fi 

 
FRANCE 

Carlo Gavazzi Sarl 

Zac de Paris Nord II, 69, rue de la Belle Etoile, F-

95956 Roissy CDG Cedex 

Tel: +33 1 49 38 98 60 

Fax: +33 1 48 63 27 43 

french.team@carlogavazzi.fr 

 
GERMANY 

Carlo Gavazzi GmbH 

Pfnorstr. 10-14 

D-64293 Darmstadt Tel: 

+49 6151 81000 

Fax: +49 6151 81 00 40 

info@gavazzi.de 

 
GREAT BRITAIN 

Carlo Gavazzi UK Ltd 

4.4 Frimley Business Park, 

Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SG Tel: 

+44 1 276 854 110 

Fax: +44 1 276 682 140 

sales@carlogavazzi.co.uk 

 
ITALY 

Carlo Gavazzi SpA 

Via Milano 13, 

I-20020 Lainate 

Tel: +39 02 931 761 

Fax: +39 02 931 763 01 

info@gavazziacbu.it 

 
NETHERLANDS 

Carlo Gavazzi BV 

Wijkermeerweg 23, NL-

1948 NT Beverwijk 

Tel: +31 251 22 9345 

Fax: +31 251 22 60 55 

info@carlogavazzi.nl 

 
NORWAY 

Carlo Gavazzi AS 

Melkeveien 13, 

N-3919 Porsgrunn 

Tel: +47 35 93 0800 

Fax: +47 35 93 08 01 

post@gavazzi.no 

 
PORTUGAL 

Carlo Gavazzi Lda 

Rua dos Jerónimos 38-B, P-

1400-212 Lisboa 

Tel: +351 21 361 7060 

Fax: +351 21 362 13 73 

carlogavazzi@carlogavazzi.pt 

 
SPAIN 

Carlo Gavazzi SA 

Avda. Iparraguirre, 80-82, E-

48940 Leioa (Bizkaia) Tel: 

+34 94 480 4037 

Fax: +34 94 431 6081 

gavazzi@gavazzi.es 

 
SWEDEN 

Carlo Gavazzi AB 

V:a Kyrkogatan 1, 

S-652 24 Karlstad 

Tel: +46 54 85 1125 

Fax: +46 54 85 11 77 

info@carlogavazzi.se 

 
SWITZERLAND 

Carlo Gavazzi AG 

Verkauf Schweiz/Vente Suisse Sumpfstrasse 

3, 

CH-6312 Steinhausen 

Tel: +41 41 747 4535 

Fax: +41 41 740 45 40 

info@carlogavazzi.ch 

 

 OUR SALES NETWORK IN THE AMERICAS  
 

USA 

Carlo Gavazzi Inc. 750 

Hastings Lane, 

Buffalo Grove, IL 60089, USA Tel: 

+1 847 465 6100 

Fax: +1 847 465 7373 

sales@carlogavazzi.com 

 
CANADA 

Carlo Gavazzi Inc. 

2660 Meadowvale Boulevard, 

Mississauga, ON L5N 6M6, Canada 

Tel: +1 905 542 0979 

Fax: +1 905 542 22 48 

gavazzi@carlogavazzi.com 

 
MEXICO 

Carlo Gavazzi Mexico S.A. de C.V. 

Circuito Puericultores 22, Ciudad Satelite 

Naucalpan de Juarez, Edo Mex. CP 53100 

Mexico 

T +52 55 5373 7042 

F +52 55 5373 7042 

mexicosales@carlogavazzi.com 

 
BRAZIL 

Carlo Gavazzi Automação Ltda. Av. 

Francisco Matarazzo, 1752 

Conj 2108 - Barra Funda - São Paulo/SP Tel: 

+55 11 3052 0832 

Fax: +55 11 3057 1753 

info@carlogavazzi.com.br 

 

 OUR SALES NETWORK IN ASIA AND PACIFIC  
 

SINGAPORE 

Carlo Gavazzi Automation Singapore Pte. Ltd. 61 

Tai Seng Avenue #05-06 

Print Media Hub @ Paya Lebar iPark 

Singapore 534167 

Tel: +65 67 466 990 

Fax: +65 67 461 980 

info@carlogavazzi.com.sg 

 
MALAYSIA 

Carlo Gavazzi Automation (M) SDN. BHD. 

D12-06-G, Block D12, 

Pusat Perdagangan Dana 1, 

Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, 

Selangor, Malaysia. 

Tel: +60 3 7842 7299 

Fax: +60 3 7842 7399 

info@gavazzi-asia.com 

 
CHINA 

Carlo Gavazzi Automation 

(China) Co. Ltd. 

Unit 2308, 23/F., 

News Building, Block 1,1002 

Middle Shennan Zhong Road, 

Shenzhen, China 

Tel: +86 755 83699500 

Fax: +86 755 83699300 

sales@carlogavazzi.cn 

 
HONG KONG 

Carlo Gavazzi Automation 
Hong Kong Ltd. 
Unit No. 16 on 25th Floor, One Midtown, No. 
11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong 
Tel: +852 26261332 / 26261333 

Fax: +852 26261316 

 

 OUR COMPETENCE CENTRES AND PRODUCTION SITES  
 

DENMARK 

Carlo Gavazzi Industri A/S 

Hadsten 

 
CHINA 

Carlo Gavazzi Automation (Kunshan) Co., Ltd. 

Kunshan 

MALTA 

Carlo Gavazzi Ltd 

Zejtun 

ITALY 

Carlo Gavazzi Controls SpA 

Belluno 

LITHUANIA 

Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas Kaunas 

 
 

 HEADQUARTERS  

Carlo Gavazzi Automation SpA 

Via Milano, 13 

I-20020 - Lainate (MI) - ITALY Tel: 

+39 02 931 761 

info@gavazziautomation.com 

mailto:office@carlogavazzi.at
mailto:sales@carlogavazzi.be
mailto:handel@gavazzi.dk
mailto:myynti@gavazzi.fi
mailto:french.team@carlogavazzi.fr
mailto:info@gavazzi.de
mailto:sales@carlogavazzi.co.uk
mailto:info@gavazziacbu.it
mailto:info@carlogavazzi.nl
mailto:post@gavazzi.no
mailto:carlogavazzi@carlogavazzi.pt
mailto:gavazzi@gavazzi.es
mailto:info@carlogavazzi.se
mailto:info@carlogavazzi.ch
mailto:sales@carlogavazzi.com
mailto:gavazzi@carlogavazzi.com
mailto:mexicosales@carlogavazzi.com
mailto:info@carlogavazzi.com.br
mailto:info@carlogavazzi.com.sg
mailto:info@gavazzi-asia.com
mailto:sales@carlogavazzi.cn
mailto:info@gavazziautomation.com


 

Printed on 100
 recycled paper 

produced using 

post consum
er de-inked w

aste. 
w

w
w

.gavazziautom
ation.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAT PO ENG REV.22 02/20 
Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.  

http://www.gavazziautomation.com/

