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Produkty dla chłodnictwa

Elektroniczne, modułowe regulatory

System 450TM 

Regulatory modułowe 

System 450 ™ to rodzina modułowych, cyfrowych sterowników 
elektronicznych, które można łatwo zamontować i skonfigurować 
w celu zapewnienia niezawodnej kontroli temperatury, ciśnienia i 
wilgotności w szerokim zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i 
chłodzenia (HVACR) oraz w zastosowaniach przemysłowych.
System sterowania 450 został zaprojektowany w celu zastąpienia 
systemu sterowania 350 ™ i systemu 27 oraz zapewnia wiele 
dodatkowych funkcji i korzyści z wykorzystaniem tylko kilku modeli.
Wszystkie moduły sterujące Systemu 450 są uniwersalne i można 
je konfigurować w trybie gotowym do użycia; każdy moduł jest 
przeznaczony do stosowania w systemach temperaturowych, 
ciśnieniowych i wilgotnościowych. System sterowania System 
450 może być łatwo złożony i skonfigurowany do jednoczesnego 
monitorowania i kontrolowania temperatury, ciśnienia i wilgotności.
Pojedynczy moduł sterujący C450 można skonfigurować jako 
samodzielny układ sterowania
lub połączone z modułami rozszerzeń w celu kontrolowania do 
dziesięciu wyjść w oparciu o dowolne z trzech dostępnych wejść.
System sterowania może składać się z wyjść przekaźnikowych (Single-
Pole, Double-Throw [SPDT]), wyjść analogowych (0-10 VDC lub 4-20 
mA) lub dowolnej kombinacji wyjść przekaźnikowych i analogowych.

Właściwości:
 fWytrzymała, kompaktowa, modułowa konstrukcja ze złączami 
wtykowymi i szyną DIN lub możliwość bezpośredniego montażu na 
ścianie.
 fUniwersalne, konfigurowalne na obiekcie moduły zaprojektowane do 
użytku globalnego.
 f Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) i 
czteroprzyciskowy interfejs użytkownika.
 fDo trzech wejść i do dziesięciu wyjść (przekaźnik lub analog).
 fWszechstronne, uniwersalne, samodzielne moduły sterujące.
 f Bogaty zestaw kompatybilnych czujników temperatury i wilgotności 
oraz przetworników ciśnienia.
 fWysoki wybór sygnału wejściowego.
 fRegulacja z histerezą.
 fRegulowana wartość zadana resetowana modyfikowana przez 
użytkownika (tylko C450R).
 fRegulowana minimalna i maksymalna temperatura zadana (tylko 
C450R).
 fMożliwość wyboru temperatury wyłączenia w zależności od ciepłej 
pogody (tylko C450R).
 fRegulowana temperatura obniżania (tylko C450R).

Wymiary w mm

4
otwory 

na wkrętyZapinki 
szyny DIN 

1/2 cala nominalny
rozmiar prze

22

Sterowniki polowe dla chłodni
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Produkty dla chłodnictwa

System elektronicznych modułowych regulatorów

System 450TM 

Informacje zamówieniowe
Moduły sterowania Systemu 450 mogą monitorować do trzech czujników wejściowych i kontrolować do dziesięciu wyjść, które mogą 
być dowolną kombinacją wyjść przekaźnikowych i analogowych (dostarczanych przez moduły rozszerzające).

Kody Opis
Moduły sterowania C450

C450CBN-4C Moduł sterowania 1 stanowy

C450CCN-4C Moduł sterowania 2 stanowy

C450CEN-1C Moduł sterowania ze złączem Ethernet, wyświetlaczem LCD i cztero przyciskowym panelem.  
(Moduły ze złączem komunikacyjnym nie posiadają wbudowanych wyjść.)

C450CRN-1C Moduł sterowania ze złączem RS485 Modbus, wyświetlaczem LCD i cztero przyciskowym panelem.  
(Moduły ze złączem komunikacyjnym nie posiadają wbudowanych wyjść.)

C450CPN-4C Moduł regulatora - 1 wyjście analogowe (PI)

C450CQN-4C Moduł regulatora - 2 wyjścia analogowe (PI)

C450RBN-1C Moduł ze sprzężeniem zwrotnym - 1 przekaźnik

C450RCN-1C Moduł ze sprzężeniem zwrotnym - 2 przekaźniki

C450RBN-3C

Moduł ze sprzężeniem zwrotnym, wyświetlaczem LCD, cztero przyciskowym panelem oraz jednym wyjściem 
przekaźnikowym SPDT.  
Dodatkowo w pudełku znajduje się jeden czujnik A99BC-25C z silikonowym przewodem 0.25 m oraz jeden czujnik 
temperatury A99BC-300C z silikonowym 3 m przewodem.

C450RCN-3C

Moduł ze sprzężeniem zwrotnym, wyświetlaczem LCD, cztero przyciskowym panelem oraz dwoma wyjściami 
przekaźnikowym SPDT.  
Dodatkowo w pudełku znajduje się jeden czujnik A99BC-25C z silikonowym przewodem 0.25 m oraz jeden czujnik 
temperatury A99BC-300C z silikonowym 3 m przewodem.

Moduły rozszerzające C450

C450SBN-3C Moduł rozszerzenia 1 wyjście przekaźnikowe

C450SCN-3C Moduł rozszerzenia 2 wyjścia przekaźnikowe

C450SPN-1C Moduł rozszerzenia 1 wyjście analogowe (PI)

C450SQN-1C Moduł rozszerzenia 2 wyjścia analogowe (PI)

Moduły zasilające C450

C450YNN-1C Moduł zasilający 230/24 VAC - 50/60 Hz

Typy czujników C450

A99 Czujniki temperatury, wszystkie modele, zakres -40 / 120 °C

P499RCP-401C Przetwornik ciśnienia -zakres -1 / 8 bar

P499RCP-402C Przetwornik ciśnienia -zakres  -1 / 15 bar

P499RCP-404C Przetwornik ciśnienia -zakres  0 / 30 bar

P499RCP-405C Przetwornik ciśnienia -zakres  0 / 50 bar

HE-67S3-0N00P Przetwornik wilgotności montaż kanałowy (zawiera A99)

HE-67S3-0N0BP Przetwornik wilgotności montaż naścienny (zawiera A99)

DPT2650-0R5D-AB Przetwornik Delta P 0 do 1 mbar

DPT2650-0I0D-AB Przetwornik Delta P 0 do 25 mbar

Sterowniki polowe dla chłodni


