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P i lot  dev ices  อุ ป ก รณ  ควบคุ ม หน  า ตู  9/1

—
Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้

อุปกรณ Pilot devices ของ ABB มีอยูดวยกัน 2 รุน คือ รุน “Modular” และรุน “Compact” ซึ่งทั้ง 2 รุน ถูกออกแบบเพื่อ
ติดตั้งที่หนาตูควบคุม

รุน “Compact”

• ไดมาตรฐานสากล IEC 947-5-1, UL และ CSA*
• มีความคงทน แข็งแรง อายุการใชงานยาวนาน
• ขนาดรูเจาะ 22 mm

เปนชนิดสำเร็จรูปในตัว ไมแยกชิ้นสวน ราคาประหยัด

• IP66 ที่สวนหัว และ IP20 ที่คอนแทค
• หลอด LED กินไฟต่ำ ไมเกิน 2 W
• ไดมาตรฐานสากล IEC 947-5-5 สำหรับสวิตชฉุกเฉิน

• คอนแทคนำกระแสไดถึง 1A ที่ 240V (AC-15)
• ผานการทดสอบและไดมาตรฐาน IP66, IP67 และ IP69K
• มีใหเลือกใชหลากหลายชนิด
  -  Pushbuttons (illuminated & non illuminated)
  -  Emergency stop (pull, twist & key release) 
  -  Mushrooms
  -  Selector switches (2 position & 3 position)
  -  Pilot lamp (integrated LED)

รุน “Modular”

เปนชนิดแยกชิ้นประกอบตามความตองการ
• คอนแทคนำกระแสไดถึง 6A ที่ 230V (AC-15)
• มีใหเลือกใชหลากหลายชนิด
  - Pushbuttons (illuminated & non illuminated)    
  - Emergency stop (pull, twist & key release)    
  - Mushrooms    
  - Selector switches (2 position & 3 position)    
  - Key switches    
  - Pilot lamp (integrated LED)    
  - Toggle switches    
  - Double pushbuttons 

เทคโนโลยี “Wiping Action”
คอนแทคบล็อคของทั้ง 2 รุน ถูกออกแบบดวยคุณสมบัติพิเศษ 
ใหมีการเช็ดผิวหนาสัมผัสไปในตัวในจังหวะตอวงจร เพื่อลดคราบ
ฝุนเขมาที่เกิดขึ้น ทำใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อายุการ
ใชงานที่ยาวนาน
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9/2 Compact  range Pi lot devices อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู ้ รุ่น Compact 9/3

—
Compact range Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้ รุ่น Compact

• มาตรฐาน IEC 947-5-1, UL และ CSA
• ผลิตภัณฑชิ้นเดียว ไมตองแยกประกอบชิ้นสวน
• Operatation temp – 25 to 70°C

สวิตชปุมกด Pushbuttons switch

ดำ
เขียว
แดง
แดง

เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ

CP1-10B-10

CP1 10G-10

CP1-10R-01

CP1-10R-11

CP1 10G-11

CP1-10Y-11

CP1-10L-11

CP1-10W-11

CP1-10B-11

1NO

1NO

1NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ

หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ

หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ
หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ

หัวเรียบ, กดแลวเดงกลับ

2 ตำแหนง, บิดคาง

3 ตำแหนง, บิดคาง

161

161

161

186

186

186

186

186

186

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

สวิตชเลือกตำแหนง Selector switch

ดำ
ดำ
ดำ
ดำ

C2SS2-10B-10

C2SS2-10B-11

C3SS1-10B-11

C3SS1-10B-20

1NO

1NO + 1 NC

1NO + 1 NC

2NO

225

248

248

225

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

Compact   range  P i lot  dev ices  อุปกรณควบคุมหน  าตู   รุน Compact

• ขนาดรูเจาะ 22 mm
• ราคาประหยัด อายุการใชงานยาวนาน
• IP66 ที่สวนหัว และ IP20 ที่คอนแทค

สวิตชฉุกเฉิน Emergency stop 40 mm

แดง
แดง
แดง

แดง

CE4T-10R-02

CE4T-10R-11

CE4K1-10R-02

CE4K1-10R-11

2 NC

1NO + 1 NC

2 NC

1NO + 1 NC

หมุนปลดล็อค 40 mm

ไขกุญแจปลดล็อค 40 mm
(มีกุญแจให)

400

400

537

537

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

สวิตชปุมกดแบบมีแลมป IIIuminated pushbuttons switch (with LED)

แดง

แดง
เขียว
เหลือง
แดง
แดง

เขียว
เหลือง

CP1-11R-01

CP1-11R-10

CP1-11G-10

CP1-11Y-10

CP1-13R-01

CP1-13R-10

CP1-13G-10

CP1-13Y-10

1NC

1NO 

1NO

1NO

1NC

1NO 

1NO

1NO

หัวเรียบ, 
กดแลวเดงกลับไฟเลี้ยง 

24VAC/DC

หัวเรียบ, 

กดแลวเดงกลับไฟเลี้ยง 
220VAC/DC

310

310

310

310

310

310

310

310

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

ไพล็อทแลมป Pilot lamp (with LED)

แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
ใส

CL2-502R

CL2-502G

CL2-502Y

CL2-502L

CL2-502C

CL2-523R

CL2-523G

CL2-523Y

CL2-523L

CL2-523C

ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC

217

217

217

217

298

217

217

217

217

298

รุน รายละเอียด สี ราคา (บาท)
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9/4 Modular  range Pi lot devices อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้ รุ่น Modula r 9/5

—
Modular  range Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู ้ รุ่น Modular

• มาตรฐาน IEC 947-5-1, UL และ CSA
• แยกชิ้นสวนประกอบไดตามตองการ
• Operatation temp – 25 to 70°C

สวิตชปุมกด Pushbuttons switch – complete set

แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ
แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ
แดง
เขียว

424

424

424

424

424

424

687

687

687

687

687

687

520

520

MP1-10R-01

MP1-10G-10

MP1-10Y-10

MP1-10L-10

MP1-10W-10

MP1-10B-10

MP2-10R-01

MP2-10G-10

MP2-10Y-10

MP2-10L-10

MP2-10W-10

MP2-10B-10

MP3-10R-01

MP3-10G-10

1NC

1NO

1NO

1NO

1NO

1NO

1NC

1NO

1NO

1NO

1NO

1NO

1NC

1NO

หัวเรียบ, 
กดแลวเดงกลับ

หมายเหตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการสั่งซื้อ สินคาจะมาแยกชิ้น

หัวเรียบ,
กดแลวคาง

หัวนูน,
กดแลวเดงกลับ

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

Modular   range  P i lot  dev ices  อุปกรณควบคุมหน  าตู   รุ  น Modula r

สวิตชปุมกดคู Double pushbuttons switch – complete set

เขียว
แดง

MPD12-11B-11 1,063
1 NO

1 NC

ดานบนหัวเรียบสีเขียว,
ดานลางหัวนูนสีแดง, กดเดงกลับ

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

สวิตชฉุกเฉิน Emergency stop – complete set

ดำ
เขียว

แดง
แดง
แดง
แดง
แดง

MPM1-10B-10 

MPM1-10G-10 

MPM1-10R-01 

MPEP4-10R-01 

MPET3-10R-01 

MPET4-10R-01 

MPEK4-11R-01

1NO

1NO

1NC

1NC

1NC

1NC

1NC

หัวเห็ด 40 mm, กดเดงกลับ
หัวเห็ด 40 mm, กดเดงกลับ

หัวเห็ด 40 mm, กดเดงกลับ
ดึงปลดล็อค 40 mm
หมุนปลดล็อค 30 mm
หมุนปลดล็อค 40 mm
ไขกุญแจปลดล็อค 40 mm

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

• ขนาดรูเจาะ 22 mm
• IP66 ที่สวนหัว และ IP20 ที่คอนแทค

Modular Range Modular Range

824

824

824

902

902

902

1,558

สวิตชเลือกตำแหนง แบบกุญแจ Key selector switch – complete set  

* มีกุญแจให
หมายเหตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการสั่งซื้อ สินคาจะมาแยกชิ้น

ดำ
ดำ
ดำ
ดำ

ดำ

M2SSK2-101-10 

M2SSK2-101-11 

M2SSK1-101-10 

M2SSK1-101-11 

M3SSK2-101-20

1NO

1NO + 1NC

1NO

1NO + 1NC

2NO

2 ตำแหนง, บิดคาง 
ดึงกุญแจตำแหนง B

2 ตำแหนง, บิดคาง 
ดึงกุญแจตำแหนง B & C

3 ตำแหนง, บิดคาง 
ดึงกุญแจตำแหนง B

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

1,278

1,439

1,278

1,439

1,4989 9
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9/6 Modular range Pi lot devices อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้ รุ่น Modula r 9/7

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู ้ รุ่น Modular

Modular  range P i lot  dev ices  อุปกรณควบคุมหนาตู รุน Modula r

Modular Range Modular Range

สวิตชเลือกตำแหนง Selector switch – complete set  

ดำ
ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ
ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

M2SS2-10B-10 

M2SS2-10B-11 

M2SS3-10B-10 

 

M3SS1-10B-20 

 

M3SS2-10B-20 

 

M3SS3-10B-20

1NO

1NO + 1NC

1NO

2NO

2NO

2NO

2 ตำแหนง, บิดคาง

2 ตำแหนง, บิดเดง 
กลับจาก C มา B

3 ตำแหนง, บิดเดง
กลับตำแหนง B

3 ตำแหนง, บิดคาง A
บิดเดงกลับ C มา B

3 ตำแหนง, บิดคาง 

675

836

776

836

836

937

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

ไพล็อทแลมป Pilot lamp (with LED) – complete set

ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 110-130VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC

ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC
ไฟเลี้ยง 230VAC

แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ใส

แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน

ใส
แดง
เขียว

เหลือง
น้ำเงิน

ใส

ML1-100R-01R

ML1-100G-01G

ML1-100Y-01Y

ML1-100L-01L

ML1-100C-01W

ML1-100R-04R

ML1-100G-04G

ML1-100Y-04Y

ML1-100L-04L

ML1-100C-04W

ML1-100R-07R

ML1-100G-07G

ML1-100Y-07Y

ML1-100L-07L

ML1-100C-07W

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

699

รุน คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

สวิตชเลือกตำแหนงแบบมีแลมป Illuminated selector switch (with LED) – complete set

2 ตำแหนง, 
บิดคาง,ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

2 ตำแหนง, บิดคาง,
ไฟเลี้ยง 230VAC

3 ตำแหนง, บิดคาง,
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

3 ตำแหนง, บิดคาง,
ไฟเลี้ยง 230VAC

แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
แดง

เขียว
เหลือง
น้ำเงิน

แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
แดง

เขียว
เหลือง
น้ำเงิน

M2SS2-11R-11-01R

M2SS2-11G-11-01G

M2SS2-11Y-11-01Y

M2SS2-11L-11-01L

M2SS2-11R-11-07R

M2SS2-11G-11-07G

M2SS2-11Y-11-07Y

M2SS2-11L-11-07L

M3SS1-11R-11-01R

M3SS1-11G-11-01G

M3SS1-11Y-11-01Y

M3SS1-11L-11-01L

M3SS1-11R-11-07R

M3SS1-11G-11-07G

M3SS1-11Y-11-07Y

M3SS1-11L-11-07L

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

1,534

รุน รายละเอียด

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

คอนแทคบล็อคสี ราคา (บาท)ราคา (บาท)

สวิตชเลือกตำแหนงแบบดามจับยาว  Selector  switch with long handle – complete set

M2SS5-10B-10 

M2SS5-10B-11 

M2SS6-10B-10 

 

M3SS4-10B-20 

 

M3SS5-10B-20

1NO

1NO + 1NC

1NO

2NO

2NO

2 ตำแหนง, บิดคาง

2 ตำแหนง, บิดเดง 
กลับจาก C มา B

3 ตำแหนง, บิดเดง
กลับตำแหนง B

3 ตำแหนง, บิดคาง 

764

925

860

925

925

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

สวิตชโยก Toggle  switch – complete set

ดำMTS1-10B-10 1NO2 ตำแหนง, โยกคาง

หมายเหตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการสั่งซื้อ สินคาจะมาแยกชิ้น

หมายเหตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการสั่งซื้อ สินคาจะมาแยกชิ้น

836

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)
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9/8 Modular range Pi lot devices อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้ รุ่น Modula r 9/9

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู ้ รุ่น Modular

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู ้ รุ่น Modular

Modular  range P i lot  dev ices  อุปกรณควบคุมหน  าตู   รุน Modula r

สวิตชปุมกดแบบมีแลมป Illuminated pushbuttons switch (with LED) - complete set

แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว

เหลือง
น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว

เหลือง
น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว

เหลือง
น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน

ใส

MP1-11R-11-01R

MP1-11G-11-01G

MP1-11Y-11-01Y

MP1-11L-11-01L

MP1-11C-11-01W

MP1-11R-11-04R

MP1-11G-11-04G

MP1-11Y-11-04Y

MP1-11L-11-04L

MP1-11C-11-04W

MP1-11R-11-07R

MP1-11G-11-07G

MP1-11Y-11-07Y

MP1-11L-11-07L

MP1-11C-11-07W

MP2-11R-11-01R

MP2-11G-11-01G

MP2-11Y-11-01Y

MP2-11L-11-01L

MP2-11C-11-01W

MP2-11R-11-04R

MP2-11G-11-04G

MP2-11Y-11-04Y

MP2-11L-11-04L

MP2-11C-11-04W

MP2-11R-11-07R

MP2-11G-11-07G

MP2-11Y-11-07Y

MP2-11L-11-07L

MP2-11C-11-07W

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

หัวเรียบ กดเดงกลับ
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

หัวเรียบ กดเดงกลับ
ไฟเลี้ยง 110-130VAC

หัวเรียบ กดเดงกลับ

ไฟเลี้ยง 230VAC

หัวเรียบ กดคาง
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

หัวเรียบ กดคาง
ไฟเลี้ยง 110-130VAC

หัวเรียบ กดคาง
ไฟเลี้ยง 230VAC

หมุนปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

หมายเหตุ : รุนขางตนเพื่อใชระบุในการสั่งซื้อ สินคาจะมาแยกชิ้น

ดึงปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

หมุนปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 230VAC

ดึงปลดล็อค,
ไฟเลี้ยง 230VAC

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

1,463

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

สวิตชฉุกเฉินแบบมีแลมป Illuminated emergency  stop 40 mm (with LED) – complete set

แดง

แดง

แดง

แดง

MPMT3-11R-11-01R

MPMP3-11R-11-01R

MPMT3-11R-11-07R

MPMP3-11R-11-07R

1,582

1,582

1,582

1,582

รุน รายละเอียด คอนแทคบล็อค สี ราคา (บาท)

สวนประกอบแบบแยกสวน สวนคอนแทคบล็อคและตัวยึด Block & Holder

คอนแทคบล็อค 1NO
คอนแทคบล็อค 1NC
ตัวยึดสำหรับ 3 คอนแทคบล็อคกับสวนหัว
คอนแทคบล็อค 1NO พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 1NC  พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 2NO พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 2NC  พรอมตัวยึด
คอนแทคบล็อค 1NO+ 1NC  พรอมตัวยึด

MCB-10

MCB-01

MCBH-00

MCBH-10

MCBH-01

MCBH-20

MCBH-02

MCBH-11

161

161

90

251

251

412

412

412

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

สวนประกอบแบบแยกสวน สวนหัว Operator

หัวไพล็อทแลมป
หัวไพล็อทแลมป

หัวไพล็อทแลมป
หัวไพล็อทแลมป
หัวไพล็อทแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป

หัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป

หัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง แบบไมมีแลมป

หัวปุมกดแบบนูน, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบนูน, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป

หัวปุมกดแบบหัวเห็ด 40mm, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบหัวเห็ด 40mm, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป
หัวปุมกดแบบหัวเห็ด 40mm, กดเดงกลับ แบบไมมีแลมป

หัวปุมกดแบบคู, ดานบนหัวเรียบ,
ดานลางหัวนูน, กดเดงกลับ, แบบไมมีแลมป
หัวสวิตชโยก, 2 ตำแหนง, โยกคาง

ML1-100R 

ML1-100G 

ML1-100Y 

ML1-100L 

ML1-100C

MP1-10R 

MP1-10G 

MP1-10Y 

MP1-10L 

MP1-10W 

MP1-10B 

MP2-10R 

MP2-10G 

MP2-10Y 

MP2-10L 

MP2-10W 

MP2-10B 

MP3-10R 

MP3-10G 

MPM1-10B 

MPM1-10G 

MPM1-10R 

MPD12-11B 

 MTS1-10B

197

197

197

197

197

173

173

173

173

173

173

436

436

436

436

436

436

269

269

573

573

573

561

585

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

แดง
เขียว

เหลือง
น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว

เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ
แดง

เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
ดำ

แดง
เขียว

ดำ
เขียว
แดง

เขียว
แดง
ดำ

สี

9 9

เจนนี่ : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665

www.pmk.co.th/shop
LINE ID : @hur4716j



9/10 Modular range Pi lot devices อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้ รุ่น Modula r 9/11

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู ้ รุ่น Modular

—
Modular range Pilot devices
อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู ้ รุ่น Modular

Modular  range P i lot  dev ices  อุปกรณควบคุมหนาตู รุน Modula r

สวนประกอบแบบแยกสวน สวนหัว Operator

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

-

-

-

แดง

แดง

แดง

แดง

แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
ใส
แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ใส

แดง

แดง

M2SS2-10B

M2SS3-10B

M3SS1-10B

M3SS2-10B

M3SS3-10B

M2SS5-10B

M2SS6-10B

M3SS4-10B

M3SS5-10B

M2SSK1-101

M2SSK2-101

M3SSK2-101

MPEP4-10R

MPET3-10R

MPET4-10R

MPEK4-11R

MP1-11R

MP1-11G

MP1-11Y

MP1-11L

MP1-11C

MP2-11R

MP2-11G

MP2-11Y

MP2-11L

MP2-11C

MPMT3-11R

MPMP3-11R

หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง,
บิดคาง 
หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง,

บิดเดงกลับจาก C มา B
หัวซีแลคเตอร 3 ตำแหนง,
บิดคาง
หัวซีแลคเตอร 3 ตำแหนง,
บิดเดงกลับตำแหนง B

หัวซีเลคเตอร 3 ตำแหนง, บิดคาง A
บิดเดงกลับ C มา B
หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง,
ดามยาว บิดคาง

หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง, ดามยาว
บิดเดงกลับจาก C มา B
หัวซีเลคเตอร 3 ตำแหนง,
ดามยาว บิดคาง
หัวซีเลคเตอร 3 ตำแหนง,

ดามยาว บิดเดงกลับตำแหนง B
หัวซีเลคเตอรแบบกุญแจ 2 ตำแหนง,
บิดคาง, ดึงกุญแจตำแหนง B&C
หัวซีเลคเตอรแบบกุญแจ 2 ตำแหนง,
บิดคาง, ดึงกุญแจตำแหนง B

หัวซีเลคเตอรแบบกุญแจ 3 ตำแหนง,
บิดคาง, ดึงกุญแจตำแหนง B
หัวสวิตชฉุกเฉิน, ดึงปลดล็อค 40mm
แบบไมมีแลมป
หัวสวิตชฉุกเฉิน, หมุนปลดลอค 30mm
แบบไมมีแลมป
หัวสวิตชฉุกเฉิน, หมุนปลดล็อค 40mm

แบบไมมีแลมป
หัวสวิตชฉุกเฉิน,
ไขกุญแจปลดล็อค 40mm

หัวปุมกดแบบเรียบ, กดเดงกลับ, 
แบบใสแลมปได

หัวปุมกดแบบเรียบ, กดคาง, 
แบบใสแลมปได

หัวสวิตชฉุกเฉิน, หมุนปลดล็อค 40mm
แบบใสแลมปได

หัวสวิตชฉุกเฉิน, ดึงปลดล็อค 40mm
แบบใสแลมปได

424

525

424

424

525

513

609

513

513

1,027

1,027

1,086

651

651

651

1,307

376

376

376

376

376

639

639

639

639

639

758

758

รุน รายละเอียด สี

แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน

แดง

เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
แดง

เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว

สีราคา (บาท)

สวนประกอบแบบแยกสวน สวนหัว Operator

หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได
หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได
หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได
หัวซีเลคเตอร 2 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได
หัวซีเลคเตอร 3 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได

หัวซีเลคเตอร 3 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได
หัวซีเลคเตอร 3 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได
หัวซีเลคเตอร 3 ตำแหนง, บิดคาง แบบใสแลมปได

M2SS2-11R 

M2SS2-11G 

M2SS2-11Y 

M2SS2-11L 

M3SS1-11R 

M3SS1-11G 

M3SS1-11Y 

M3SS1-11L 

710

710

710

710

710

710

710

710

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

อุปกรณเสริม Accessories

Shround สำหรับสวิตชฉุกเฉินรุน compact range
Shround สำหรับสวิตชฉุกเฉินรุน modular range
Legend plate aluminium 59mm สำหรับสวิตชฉุกเฉิน
อุปกรณขันตัวล็อคสวนหัวกับฝาตู

CA1-8053

MA1-8053

CA6-1026

MA1-8015

263

263

125

298

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

สวนประกอบแบบแยกสวน สวนแลมปบล็อค LED block

LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 24VAC/DC

LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 110-130VAC

LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดฝาตู ไฟเลี้ยง 230VAC

MLBL-01R

MLBL-01G

MLBL-01Y

MLBL-01L

MLBL-01W

MLBL-04R

MLBL-04G

MLBL-04Y

MLBL-04L

MLBL-04W

MLBL-07R

MLBL-07G

MLBL-07Y

MLBL-07L

MLBL-07W

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)
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9/12 Plastic enclosures กล ่องพลาสต ิกสำหร ับ  รุ่น Compact & Modu la r

—
Plastic enclosures
กล่องพลาสติกสำหรับ รุ่น Compact & Modular

Note

กลองพลาสติกเปลา Empty enclosure for Compact & Modular

• IP66 แข็งแรง คงทน
• สามารถใชไดกับรุน compact และ modular

1-ชอง#ดานบนสีเหลือง/ดานลางสีเทาออน
1-ชอง#ดานบนสีเทา/ดานลางสีเทาออน
2-ชอง#ดานบนสีเทา/ดานลางสีเทาออน
3-ชอง#ดานบนสีเทา/ดานลางสีเทาออน
4-ชอง#ดานบนสีเทา/ดานลางสีเทาออน

6-ชอง#ดานบนสีเทา/ดานลางสีเทาออน
1-ชอง#ดานบนสีเหลือง/ลางสีเทาออน สำหรับสวิตชฉุกเฉินรุน compact
1-ชอง#ดานบนสีเทา/ลางสีเทาออนสำหรับสวิตชฉุกเฉินรุน compact

MEPY1-0

MEP1-0

MEP2-0

MEP3-0

MEP4-0

MEP6-0

CEPY1-0

CEP1-0

746

872

1,254

1,624

1,803

2,113

621

746

รุน รายละเอียด ราคา (บาท)

คอนแทคบล็อคและแลมปบล็อค Contact block & LED block for enclosure

LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 24VAC/DC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 110-130VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 230VAC
LED บล็อก แบบติดในกลองพลาสติกไฟเลี้ยง 230VAC
คอนแทคบล็อค 1NO  แบบติดในกลองพลาสติก 
คอนแทคบล็อค 1NC  แบบติดในกลองพลาสติก 

MLBL-01BR

MLBL-01BG

MLBL-01BY

MLBL-01BL

MLBL-01BW

MLBL-04BR

MLBL-04BG

MLBL-04BY

MLBL-04BL

MLBL-04BW

MLBL-07BR

MLBL-07BG

MLBL-07BY

MLBL-07BL

MLBL-07BW

MCB-10B

MCB-01B

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

185

185

รุน รายละเอียด

แดง
เขียว
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว
แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
ขาว
แดง
เขียว
เหลือง

น้ำเงิน
ขาว

สี ราคา (บาท)

• ติดตั้งคอนแทคบล็อคบนรางในกลอง
• เขาสายไฟแบบ knock-out
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เจนนี่ : 061-823-3783
นุ่น : 063-474-5931
ปลา : 080-276-6665
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