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Electronic timer relay CT range

• มีขนาดเล็กติดตั้งงายและรวดเร็วโดยยึดกับราง DIN
• มีฟงกชั่นที่มีความจำเปนตอการใชงานใหเลือกครบถวน
• มีชุดหนาสัมผัสใหเลือกทั้ง 1 และ 2 ชุดหนาสัมผัส
• สามารถหนวงเวลาไดถึง 100 ช่ัวโมง ในรุน CT-D และ 300 ช่ัวโมง 
  ในรุน CT-S
• สามารถใชกับแรงดันไฟเลี้ยงไดทั้ง AC และ DC
• สามารถใชงานที่อุณหภูมิสูงถึง 60°C ได
• ไดรับมาตรฐานยุโรปตางๆ เชน ICE, UL, CAN/CSA, GL, 
  CB scheme เปนตน

คำอธิบายตามหมายเลขตามรูปดานขวา

ขอมูลเฉพาะที่สำคัญของไทมเมอรรุน CT-D และ CT-S

1. ไฟ LED แสดงสถานการณทำงานของไทมเมอร
2. การปรับตั้งคาชวงกวางของเวลา
3. การปรับตั้งคาชวงละเอียดของเวลา
4. การเลือกฟงกชั่นการทำงานของไทมเมอร ในกรณีที่เปนมัลติ
   ฟงกชั่นไทมเมอร
5. การปรับตั้งคาชุดหนาสัมผัสชุดที่ 2 ใหทำงานทันที เมื่อมีการ
   จายไฟเลี้ยงใหไทมเมอร (สำหรับรุน CT-S)

CT-D CT-S

ไทมเมอรของเอบีบีถูกใชในหลากหลายลักษณะการใชงานและมีฟงกชั่นครบถวนในแตละรุนไมวาจะเปนรุนท่ีมีฟงกชั่นพ้ืนฐาน ON-delay, 
OFF-delay และในรุนมัลติฟงกชั่นทั้งใน 1c/o และ 2c/o ไทมเมอรของเอบีบีมีลักษณะพิเศษดังนี้

0.05 s – 100 hr

Δ t <0.005 % / V

Δ t < 0.06 % / °C

Δt < ± 0.5 %

-20….+ 60°C

ไมสามารถทําได
ไมสามารถทําได

40 m/s2 , 20 cycles,

10…150…10 Hz

100 m/s2, 11 ms

0.05 s – 300 hr

Δ t <0.004 % / V

Δ t < 0.03 % / °C

Δt < ± 0.2 %

-40….+ 60°C

ทําได
ทําได

60 m/s2 , 20 cycles,

10-58/60-150 Hz

100 m/s2, 11 ms

1. ชวงเวลาในการปรับตั้งคา
2. ความแมนยำเมื่อแรงดันไฟเลี้ยงเปลี่ยนแปลง
3. ความแมนยำเรื่องอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
4. ความแมนยำเมื่อมีการใชงานซ้ำ (ไมมีการเปลี่ยนเวลา)
5. อุณหภูมิที่สามารถใชงานได
6. สามารถควบคุมไทมเมอรจากระยะไกลไดโดยใช (Potentiometer)
7. สามารถตั้งคาชุดหนาสัมผัสชุดที่ 2 เปนแบบทำงานทันที 
   เมื่อจายไฟเลี้ยงได (Instantaneous contact)
8. Vibration (sinusoidal) (IEC/EN 60068-2-6)

9. Shock (half-sine) (IEC/EN 60068-2-27)

CT-D CT-S
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—
Connection diagram

—
Function diagrams

—
Electronic timer relay CT range

แบบเพาเวอรหนวงเวลาเปด (Power ON-delay) แบบเพาเวอรหนวงเวลาเปด (Power ON-delay)

แบบเพาเวอรหนวงเวลาเปด (Power ON-delay) แบบสัญญาณหนวงเวลาปด (Signal OFF-delay) 
มีสัญญาณควบคุม

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)

แบบสัญญาณหนวงเวลาปด (Signal OFF-delay) 
มีสัญญาณควบคุม

ชุดหนาสัมผัส แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน รหัสสินคา ราคา

แบบสัญญาณหนวงเวลาปด (Signal OFF-delay)  มีสัญญาณควบคุม

1c/o

2c/o

24-48 V DC,

24-240 V AC

24-48 V DC,

24-240 V AC

0.05 s – 100 h

0.05 s – 100 h

1SVR500100R0000

1SVR500100R0100

CT-ERD.12

CT-ERD.22

2,390

3,100

ชุดหนาสัมผัส แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน รหัสสินคา ราคา

1c/o

2c/o

24-48 V DC,

24-240 V AC

24-48 V DC,

24-240 V AC

0.05 s – 100 h

0.05 s – 100 h

1SVR500110R0000

1SVR500110R0100

CT-AHD.12

CT-AHD.22

2,790

3,290

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)

ชุดหนาสัมผัส แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน รหัสสินคา ราคา

1c/o

2c/o

24-48 V DC,

24-240 V AC

12-240VAC/DC

0.05 s – 100 h

0.05 s – 100 h

1SVR500020R0000

1SVR500020R1100

CT-MFD.121)

CT-MFD.211)

3,100

3,850

ชุดหนาสัมผัส

หมายเหตุ
1) 7 ฟงกชั่น : On- delay, OFF-delay with auxiliary voltage, Impulse-ON, Impulse-OFF with auxiliary voltage, Flasher starting with ON, Flasher starting with 
OFF, Pulse former
2) 11 ฟงกชั่น :  On- delay, OFF-delay with auxiliary voltage, Impulse-ON, Impulse-OFF with auxiliary voltage, Symmetrical On- and OFF-delay Flasher 
starting with ON or OFF, Star-delta change – over with impulse, Pulse former, Accumulative ON-delay, ON/OFF – function

แรงดันไฟเลี้ยง ชวงเวลา รุน รหัสสินคา ราคา
2c/o 24-240VAC/DC 0.05 s – 300 h 1SVR730020R0200CT-MVS.21S2) 4,720
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CT-MFD.12 CT-MFD.21CT-MVS.21

CT-ERS, CT-MVS

CT-ERD, CT-MFD

t = adjusted time delay

t = adjusted time delay

CT-APS, CT-MVS

CT-AHD, CT-MFD

t = adjusted time delay

t = adjusted time delay
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Function diagrams

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Accumulative ON-delay

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Symmetrical ON-delay and OFF-delay

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
ON/OFF-function

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction)
Star-delta change-over with impulse function

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Impulse - ON

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Impulse – OFF with auxiliary voltage

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) Flusher, 
starting with the ON time

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) Flusher, 
starting with the OFF time

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) Flusher, 
starting with the ON or OFF time

แบบมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 
Pulse former

CT-MFD CT-MFD

t = adjusted time delayt = adjusted time delay

CT-MVSCT-MVS

t = adjusted time delay t = adjusted pulse time 
t1 + t2 = t
t3 = pause timing 

CT-MVSCT-MVS

CT-MFDCT-MFD

t = adjusted time delay t = adjusted time delay

t = adjusted time delayt = adjusted time delay

CT-MVS CT-MFD 

t = adjusted pulse time t = adjusted flashing time

10 10

CT-MVS CT-MVS

t1 = adjusted starting delay
t2 = transition time (50 ms)t = adjusted flashing time

CT-MVS
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—
Single – phase monitoring relay CM range

—
Connection diagrams

ในระบบไฟฟา 1 เฟส AC/DC ที่ตองการความปลอดภัยและความ
นาเช่ือถือจำเปนตองมีอุปกรณท่ีใชสำหรับตรวจวัดและตัดวงจรออก
เมื่อแรงดันหรือกระแสไฟมีคาต่ำกวาหรือสูงกวาคาที่เรายอมรับได 
ซึ่งเราสามารถตั้งคาเหลานี้ที่หนาตัวอุปกรณไดโดยตรง สำหรับ 
single-phase monitoring relay ของเอบีบี ถูกพัฒนามาอยาง
ตอเนื ่องโดยคำนึงถึงความตองการของลูกคาเปนสำคัญ โดยมี
ลักษณะโดยทั่วไปดังนี้

• เลือกฟงกชั่นที่ตองการตรวจวัด over หรือ undercurrent ไดที่
  หนาตัวอุปกรณ

ชวงกระแสที่สามารถตรวจวัด AC/DC: 3-30mA; 10-100 mA; 0.1 – 1 A

• สามารถตรวจวัดกระแสและแรงดันของกระแสไฟ 1 เฟส AC 
  และ DC
• ภายในตัวอุปกรณมีชุดหนาสัมผัสใหใชงาน 2 ชุดหนาสัมผัส (2c/o)
• ไดรับมาตรฐานยุโรปตาง ๆ เชน ICE, UL, CB scheme เปนตน
• ใชหลักการของ True RMS ในการวัดคาตาง ๆ
• 3 LED บงบอกสถานะตาง ๆ ที่หนาตัวอุปกรณ
• มีความกวางเพียง 22.5 มิลลิเมตร

CM-SRS

CM-ESS

CM-EFS

Current monitoring relay, single-phase
(รีเลยตรวจวัดกระแสไฟ 1 เฟส AC/DC)

CM-SRS.21S

CM-SRS.21S

รุน

24-240 VAC/DC

220-240VAC

แรงดันไฟเลี้ยง

0; 0.1-30 s

0; 0.1-30 s

เวลาในการหนวง

1SVR730840R0400

1SVR730841R1400

รหัสสินคา

16,760

14,280

ราคา

• ทำการตรวจวัด over หรือ undercurrent ในเวลาเดียวกัน
• สามารถหนวงเวลาได 0; 0.1 – 30 วินาที
• ตั้งคาการทำงานของชุดหนาสัมผัสใหแยกทำงานตามสาเหตุวา
  เปน over หรือ undercurrent

ชวงในการตรวจวัด AC/DC: 3-30mA; 10-100mA; 0.1 – 1A

Current monitoring relay, window monitoring
(รีเลยตรวจวัดกระแสไฟ 1 เฟส AC/DC แบบสามารถตั้งคาการทำงานของชุดหนาสัมผัส)

CM-SFS.21S

รุน

24-240 V AC/DC

แรงดันไฟเลี้ยง

0; 0.1-30 s

เวลาในการหนวง

1SVR730760R0400

รหัสสินคา

18,270

ราคา

ชวงในการตรวจวัด AC/DC: 0.3-1.5 A; 1-5A; 3 – 15A

CM-SFS.22S

รุน

24-240 V AC/DC

แรงดันไฟเลี้ยง

0; 0.1-30 s

เวลาในการหนวง

1SVR730760R0500

รหัสสินคา

18,270

ราคา

ชวงกระแสที่สามารถตรวจวัด AC/DC: 0.3-1.5 A; 1-5 A; 3 – 15 A

CM-SRS.22S

CM-SRS.22S

รุน

24-240 VAC/DC

220-240VAC

แรงดันไฟเลี้ยง

0; 0.1-30 s

0; 0.1-30 s

เวลาในการหนวง

1SVR730840R0500

1SVR730841R1500

รหัสสินคา

16,760

14,280

ราคา

• สามารถปรับตั้งคา Hysteresis ได 3 – 30%
• สามารถหนวงเวลาได 0; 0.1 – 30 วินาที

• เลือกฟงกชั่นที่ตองการตรวจวัด over หรือ undervoltage ได
  ที่หนาตัวอุปกรณ

ชวงแรงดันที่สามารถตรวจวัด AC/DC: 3-30 V; 6-60 V; 30-300V; 60 – 600V

Voltage monitoring, single - phase
(รีเลยตรวจวัดแรงดันไฟ 1 เฟส AC/DC )

CM-ESS.2S

CM-ESS.2S

รุน

24-240 V AC/DC

220-240VAC

แรงดันไฟเลี้ยง

0; 0.1-30 s

0; 0.1-30 s

เวลาในการหนวง

1SVR730830R0400

1SVR730831R1400

รหัสสินคา

13,660

12,420

ราคา

• ตั้งคาการทำงานของชุดหนาสัมผัสใหทำงานเปนฟงกชั่น On-
  delay หรือ OFF-delay
• ต้ังคาการทำงานของชุดหนาสัมผัสใหทำงานเปนฟงกช่ัน Latching 
  ไดที่หนาตัวอุปกรณ

CM-SFS

• สามารถปรับตั้งคา Hysteresis ได 3-30%
• เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนสามารถหนวงเวลาได 0; 0.1 – 30 วินาที

• ทำการตรวจวัดฟงกชั่น over และ undervoltage พรอมกันได 
  (ตั้งคาที่หนาตัวอุปกรณ)
• เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนสามารถหนวงเวลาได 0; 0.1 – 30 วินาที
• ตั้งคาการทำงานของชุดหนาสัมผัสใหแยกทำงานตามสาเหตุวา
  เปน over หรือ undervoltage

ชวงแรงดันที่สามารถตรวจวัด AC/DC: 3-30 V; 6-60 V; 30-300V; 60 – 600V

Voltage monitoring relay, window monitoring
(รีเลยตรวจวัดแรงดันไฟ 1 เฟส AC/DC แบบสามารถตั้งคาการทำงานของชุดหนาสัมผัส)

CM-EFS.2S

รุน

24-240 V AC/DC

แรงดันไฟเลี้ยง

0; 0.1-30 s

เวลาในการหนวง

1SVR730750R0400

รหัสสินคา

18,270

ราคา

• ตั้งคาการทำงานของชุดหนาสัมผัสใหทำงานเปนฟงกชั่น On-
  delay หรือ OFF-delay
• ต้ังคาการทำงานของชุดหนาสัมผัสใหทำงานเปนฟงกช่ัน Latching 
  ไดที่หนาตัวอุปกรณ

CM-SRS

CM-ESS

CM-SFS

CM-EFS
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—
Three-phase monitoring relay

—
Connection diagram

ในปจจุบันระบบไฟฟา 3 เฟสมีการใชอยางแพรหลายทั ้งใน
อุตสาหกรรม หรือแมกระทั่งตามบานเรือนตาง ๆ ถาระบบไฟฟา
เกิดความผิดปกติขึ้นไมวาจะเปนแรงดันตก (Under voltage), 
แรงดันเกิน (Over voltage), แรงดันหาย (Phase loss), แรงดัน
กลับข้ัว (Phase sequence), แรงดันไมสมดุล (Phase unbalance) 

• มีทั้งรุนที่สามารถตรวจวัดสายนิวตรอนได
• มีหนาสัมผัสภายในตัวอุปกรณใหเลือกใชงาน 1NO
• LED โชวสถานะการทำงานของหนาสัมผัสภายในตัวอุปกรณ

Phase loss monitoring relay (รีเลยตรวจวัดแรงดันหาย)

• ใชหลักการของ True RMS ในการวัดคาตางๆ
• มีชุดหนาสัมผัสภายในอุปกรณใหเลือกใชงาน 2 ชุด (2c/o)
• มีขนาดเล็กเพียง 22.5mm ติดตั้งงายดวยการยึดที่ DIN rail
• สามารถตรวจจับ แรงดันตก (Under voltage), แรงดันเกิน 
  (Over voltage), แรงดันหาย (Phase loss), แรงดันกลับขั้ว 
  (Phase sequence), แรงดันไมสมดุล (Phase unbalance)
• มีท้ังรุนท่ีสามารถตรวจวัดสายนิวตรอน และไมตรวจวัดสายนิวตรอน

*** เปนรุนที่สามารถใชงานในยานความถี่ตั้งแต 45 – 440 Hz ได
*** เปนรุนที่สามารถแยกทำงานของชุดหนาสัมผัสตามสาเหตุที่เกิดขึ้นวาเปนแรงดันตกหรือแรงดันเกินได

Multifunctional three-phase monitoring relays
(รีเลยตรวจวัดความผิดปกติทุกฟงกชั่น)

รุน
มีการตรวจวัดสายนิวตรอน

CM-PBE

ไมมีการตรวจวัดสายนิวตรอน
CM-PBE

3x380-440V AC, 220-240 V AC

3x380-440V AC

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด

• มีชุดหนาสัมผัสภายในตัวอุปกรณใหเลือกใชงาน 1 ชุด (1c/o)
• LED โชวสถานะการทำงานของหนาสัมผัสภายในตัวอุปกรณ

Phase sequence and phase loss monitoring relay 
(รีเลยตรวจวัดแรงดันกลับขั้วและแรงดันหาย)

รุน

CM-PFS.S 3x200-500V AC 1SVR730824R9300

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด

1SVR550881R9400

1SVR550882R9500

รหัสสินคา

5,590

5,590

7,820

ราคา
รุน
มีการตรวจวัดสายนิวตรอน

CM-MPS.11S

CM-MPS.21S

CM-MPS.23S***

ไมมีการตรวจวัดสายนิวตรอน
CM-MPS.31S

CM-MPS.41S

CM-MPS.43S***

CM-MPN.52S***

CM-MPN.62S***

CM-MPN.72S*** 

3x90-170 VAC (L-N)

3x180-280 VAC (L-N)

3x180-280 VAC (L-N)

3x160-300 VAC (L-L)

3x300-500 VAC (L-L)

3x300-500 VAC (L-L)

3x350-580 VAC (L-L)

3x450-720 VAC (L-L)

3x530-820 VAC (L-L)

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด

1SVR730885R1300

1SVR730885R3300

1SVR730885R4300

1SVR730884R1300

1SVR730884R3300

1SVR730884R4300

1SVR750487R8300

1SVR750488R8300

1SVR750489R8300

รหัสสินคา

8,940

8,940

10,810

8,320

8,320

10,810

24,830

24,830

24,830

ราคา

รหัสสินคา ราคา

สาเหตุต างๆ เหลานี ้จะสงผลกระทบใหก ับระบบอยางมาก 
Three phase monitoring relay เปนรีเลยตรวจวัดและตัดการ
ทำงานของระบบกอนที่จะเสียหาย ถาเกิดปญหาตามที่กลาวมา
ขางตน โดยมีรุนและการเลือกใชดังตอไปนี้

• เม่ือแรงดันหาย หรือ นอยกวา 60% หนาสัมผัสภายในตัวอุปกรณ
  จะเปลี่ยนสถานะทันที

CM-PBE

• เม่ือแรงดันหาย หรือ นอยกวา 60% หนาสัมผัสภายในตัวอุปกรณ
  จะเปลี่ยนสถานะทันที

• มีชุดหนาสัมผัสภายในตัวอุปกรณใหเลือกใชงาน 2 ชุด (2c/o)
• สามารถต้ังคา Phase unbalance (แรงดันไมสมดุล) ได 2 – 25%

Phase unbalance monitoring relay 
(รีเลยตรวจวัดแรงดันไมสมดุล, แรงดันกลับขั้วและแรงดันหาย)

รุน

CM-PAS.31S

CM-PAS.41S

3x160-300V AC

3x300-500V AC

1SVR730774R1300

1SVR730774R3300

ชวงแรงดันที่ทำการตรวจวัด
*ติดตอ ABB
*ติดตอ ABB

รหัสสินคา ราคา

• ตั้งหนวงเวลาเมื่อเกิดความผิดปกติได 0; 0.1 – 30 s
• 3  LED แสดงสถานะทำงานของอุปกรณ

1
S

V
R

 4
3

0
 8

2
4

 F
9

3
0

0

CM-PFS

CM-PAS.X1

• สามารถใชกับแรงดัน 1 เฟสไดในรุน CM-MPS.21S, CM-MPS.23S
• สามารถตั้งคาการทำงานของชุดหนาสัมผัสใหเปนฟงกชั่น On-
  delay หรือ OFF-delay ได ที่หนาตัวอุปกรณ
• สามารถเปดฟงกชั่นแรงดันกลับขั้ว (Phase sequence) ได
• สามารถตั้งเวลาหนวงไดตั้งแต 0 , 0.1 – 30 วินาที
• 3 LEDs แสดงสถานการณทำงานของอุปกรณ และสามารถบงบอก
  ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได

CM-MPS.x1

CM-MPN.x2

CM-MPS.11S, CM-MPS.21S, CM-MPS.31S, CM-MPS.41S  CM-MPS.23S, CM-MPS.43S  
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—
Measuring and monitoring relays

—
Primary switch mode power supplies CP range
เพาเวอรซัพพลาย

• เปนรีเลยท่ีตรวจวัดความรอนท่ีเกิดข้ึนจริงภายในมอเตอรโดยผาน 
  PTC sensor
• ตั้งคา Reset ไดทั้ง Auto และ Manual ได
• LED บงบอกสถานะและความผิดปกติของ Thermistor relay

Thermistor motor protection relays
(รีเลยตรวจวัดอุณหภูมิผานเซ็นเซอร PTC)

รุน
CM-MSS.33S

CM-MSS.41S

110-130 VAC, 220-240 VAC

24-240 VAC/DC

1SVR730712R2200

1SVR730712R1200

แรงดันไฟเลี้ยง
2 c/o

2 c/o

ชุดหนาสัมผัส

5,590

6,830

รหัสสินคา ราคา

รุน

CP-E 5/3.0

CP-E 12/2.5

CP-E 12/10

CP-E 24/0.75

CP-E 24/1.25

CP-E 24/2.5

CP-E 24/5.0

CP-E 24/10.0

CP-E 24/20.0

5 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

3 A

2.5 A

10 A

0.75 A

1.25 A

2.5 A

5.0 A

10 A

20 A

15

30

120

18

30

60

120

240

480

8,200

8,200

14,660

3,840

4,350

5,220

8,940

12,420

17,380

90 – 264 V AC/

120 – 375 V DC

85-264 V AC/

90-375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 

210 – 375 V DC

90-264 V AC/

120-375 V DC

85-264 V AC/

90-375 V DC

85-264 V AC/

90-375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 

210 – 375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 

210 – 375 V DC

90-264 V AC/

120-375 V DC

แรงดันดานขาเขา แรงดันดานขาออก กระแสดานขาออก ราคากำลัง (วัตต)

รุน

CM-TCS.11S

CM-TCS.21S

CM-TCS.13S

CM-TCS.23S

24-240 V AC/DC

24 V AC/DC

24-240 V AC/DC

24 V AC/DC

1SVR730740R0100

1SVR730740R9100

1SVR730740R0300

1SVR730740R9300

แรงดันไฟเลี้ยง

-50….+50 °C

-50….+50 °C

0….+200 °C

0….+200 °C

ชุดหนาสัมผัส

19,010

15,520

19,010

15,520

รหัสสินคา ราคา

• ตรวจจับความผิดปกติของ PTC sensor โดยไมตัดการทำงานของ
  มอเตอร
• มีมาตรฐานกันระเบิด ATEX

• ปรับตั้งคา Hysteresis ได 2 – 20%
• มีชุดหนาสัมผัส 2 ชุด (2 c/o) ภายในตัวอุปกรณ
• อุปกรณสามารถทำงานที่อุณหภูมิระหวาง -40 ...60°C ได
• 3 LEDs  แสดงสถานการณทำงานของอุปกรณ และบงบอกความ
  ผิดปกติที่เกิดขึ้น

Temperature monitoring  relays
(รีเลยตรวจวัดอุณหภูมิผานเซ็นเซอร PT100)

• สามารถปอนแรงดันขาเขาเปน 1 เฟส AC หรือ DC ก็ได พรอม
  ฟวสปองกันภายในตัวเพาเวอรซัพพลาย
• แรงดันดานขาออกสามารถปรับคาได
• แรงดันดานขาออกมีหลายระดับตามความตองการ 5 V DC, 
  12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
• กระแสดานขาออกมีตั้งแต 0.625 A – 20 A
• สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูง – 25 .... 70°C

CP-E range 
(เพาเวอรซัพพลายแรงดันขาเขาเปนไฟ 1 เฟส)

• สามารถเลือกไดวาจะตรวจวัด Overtemperature อยางเดียว 
  หรือ Undertemperature อยางเดียว หรือตรวจวัดทั้ง Over 
  และ Under temperature ในคราวเดียวกัน
• สามารถปรับตั้งคาการทำงานของหนาสัมผัสใหเปนแบบ 1x2c/o 
  (2 ชุดหนาสัมผัสทำงานพรอมกัน) หรือ 2x1c/o (2 ชุดหนาสัมผัส
  ทำงานไมพรอมกัน โดยทำงานตามอุณหภูมิ 2 คาที่ตั้งไว)

• มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 90%
• LEDs แสดงสถานะของเพาเวอรซัพพลาย
• มีการปองกัน แบบ short-circuit ทางดานขาออก และการ
  ปองกันการจายกระแสเกินของเพาเวอรซัพพลาย
• Redundancy unit เพิ่มความนาเชื่อถือในการจายแรงดันใหกับ
  ระบบ

CM-E 24/2.5

CP-E 24/0.75

CP-E 12/2.5
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—
Primary switch mode power supplies CP range
เพาเวอรซัพพลาย

—
Connection diagram

—
CP-T range
เพาเวอรซัพพลายแรงดันขาเข  า เป นไฟ 3 เฟส

รุน

CP-T 24/5.0

CP-T 24/10.0

CP-T 24/20.0

CP-T 24/40.0

CP-T 48/5.0

CP-T 48/10.0

CP-T 48/20.0

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

48 V DC

48 V DC

48 V DC

5 A

10 A

20 A

40 A

5 A

10 A

20 A

120

240

480

960

240

480

960

15,900 

20,120 

25,070 

40,590 

24,360

30,090

48,830

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

340-575 V AC/

480-820 V DC

แรงดันดานขาเขา แรงดันดานขาออก กระแสดานขาออก ราคากำลัง (วัตต)

รุน

CP-E 48/0.62

CP-E 48/1.25

CP-E 48/5.0

CP-E 48/10.0

48 V DC

48 V DC

48 V DC

48 V DC

0.625

1.25

5.0

10.0

30

60

240

480

8,690

11,060

22,350

30,420

85-264 V AC/

90-375 V DC

85-264 V AC/

90-375 V DC

90-132 V AC, 180-264 V AC 

210 – 375 V DC

90-264 V AC/

120-375 V DC

แรงดันดานขาเขา แรงดันดานขาออก กระแสดานขาออก ราคากำลัง (วัตต)

รุน

CP-RUD

CP-C.1-A-RU

4,040

14,280

เชื่อมตอ Power supply 2 ตัว ในรุน CP-E 
แรงดันดานขาออก ไมเกิน 35 VDC 
และกระแสดานขาออก ต่ำกวา 5 A
เชื่อมตอ Power supply 2 ตัว ในรุน CP-E, CP-T
แรงดันดานขาออก ไมเกิน 40 VDC 

และกระแสดานขาออก มากกวาหรือเทากับ 5 A

เหมาะกับ Power supply รุน CP- E ราคา

• สามารถปอนแรงดันขาเขาเปนไฟ 3 เฟส, 3 x 400 – 500V AC 
  (3 x 340 – 575 V AC, 480 – 820 V DC)
• พรอมฟวสปองกันภายในตัวเพาเวอรซัพพลาย
• แรงดันดานขาออกสามารถปรับคาได
• แรงดันดานขาออกมีใหเลือก 24 V DC, 48 V DC
• กระแสดานขาออกมีตั้งแต 5 A, 10 A, 20 A, 40 A
• สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูง – 25....70° C

Redundancy unit

Load

INPUT 1

OUTPUT

CP-A RU

INPUT 2

+

+

+ --

- + -

L

L L+ -

N PE

CP-E

L

L L+ -

N PE

CP-E

L1
L2
L3
N
PE

CP-A-RU

• มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 93%
• มีการปองกัน แบบ short-circuit ทางดานขาออก และยังมีการ
  ปองกันการจายกระแสเกิน
• LEDs แสดงสถานะของเพาเวอรซัพพลาย
• Redundancy unit เพิ่มความนาเชื่อถือในการจายแรงดันใหกับ
  ระบบ

CP-T 24/20.0
CP-T 48/10.0

CP-T 24/10.0
CP-T 48/5.0

CP-T 24/5.0
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—
Dimensional drawings

CP-E 24/10.0,
CP-E 48/5.0

CP-E 24/20.0,
CP-E 48/10.0

CP-E 12/10.0,
CP-E 24/5.0

CP-RUD CP-4 RU

CP-E 5/3.0,
CP-E 24/0.75

CP-E 12/2.5,
CP-E 24/1.25,
CP-E 24/2.5,
CP-E 48/0.62,
CP-E 48/1.25

10 10

CP-T 24/5.0, CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0

CP-T 24/20.0, CP-T 48/10.0 CP-T 24/40.0, CP-T 48/20.0
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CP-T 24/5.0, CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0
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—
Pluggable relay
ปลั๊กอินรีเลย แบบ PCB รุน CR-P

—
Pluggable relay
ปลั๊กอินรีเลย แบบใช งานทั่วไป รุน CR-M

รุน

10 10

1 คอนแทค, 1c/o : 250 V, 16 A

CR-P012DC1

CR-P024DC1

CR-P048DC1

CR-P024AC1

CR-P048AC1

CR-P230AC1

2 คอนแทค, 2c/o : 250 V, 8 A

CR-P012DC2

CR-P024DC2

CR-P048DC2

CR-P024AC2

CR-P048AC2

CR-P230AC2

ซ็อตเก็ตสำหรับรีเลยรุน CR-P

CR-PLS* , Logical socket

CR-PSS** , Standard socket

อุปกรณเสริมสำหรับรีเลยรุน CR-P
CR-PH, พลาสติกยึดระหวางตัวรีเลยกับช็อกเก็ต
CR-PJ, บารเชื่อมสำหรับรีเลย
CR-PM, พลาสติกสำหรับพิมพตัวอักษร

CR-P/M42, ไดโอดและ LED 6-24 V DC

CR-P/M92, ไดโอดและ LED 110-230 VAC/DC

* Logical socket

   • ตำแหนงการเขาสายจายไฟเลี้ยงจะอยูดานลางช็อกเก็ต
   • หนาสัมผัส N/O , N/C และ common point จะอยูดานบนช็อกเก็ต
** Standard socket

   • ตำแหนงการเขาสายจายไฟเลี้ยง และ common point จะอยูดานลางช็อกเก็ต
   • หนาสัมผัส N/O , N/C จะอยูดานบนช็อกเก็ต

12 V DC

24 V DC

48 V DC

24 V AC

48 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

24 V AC

48 V AC

230 V AC

1SVR405600R4000

1SVR405600R1000

1SVR405600R6000

1SVR405600R0000

1SVR405600R5000

1SVR405600R3000

1SVR405601R4000

1SVR405601R1000

1SVR405601R6000

1SVR405601R0000

1SVR405601R5000

1SVR405601R3000

1SVR405650R0000

1SVR405650R1000

1SVR405659R0000

1SVR405658R5000

1SVR405658R0000

1SVR405652R0000

1SVR405654R0100

217

217

217

217

217

421

254

254

254

254

254

466

322

310

28

242

10

198

198

แรงดันคอยล รหัสสินคา ราคา

รุน

2 คอนแทค, 2c/o : 250 V, 12 A
CR-M024DC2

CR-M048DC2

CR-M110DC2

CR-M125DC2

CR-M024AC2

CR-M110AC2

CR-M230AC2

4 คอนแทค, 4c/o : 250 V, 6 A
CR-M012DC4

CR-M024DC4

CR-M048DC4

CR-M110DC4

CR-M024AC4

CR-M048AC4

CR-M110AC4

CR-M230AC4

24 V DC

48 V DC

110 V DC

125 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

48 V AC

110 V AC

230 V AC

1SVR405611R1000

1SVR405611R6000

1SVR405611R8000

1SVR405611R8200

1SVR405611R0000

1SVR405611R7000

1SVR405611R3000

1SVR405613R4000

1SVR405613R1000

1SVR405613R6000

1SVR405613R8000

1SVR405613R0000

1SVR405613R5000

1SVR405613R7000

1SVR405613R3000

347

347

347

347

347

347

347

410

410

410

410

410

410

410

410

แรงดันคอยล รหัสสินคา ราคา

ABB Pluggable Interface Relay CR-M, without LED ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-M ไมมี LED

รุน

2 คอนแทค, 2c/o : 250 V, 12 A
CR-M024DC2L

CR-M125DC2L

CR-M024AC2L

CR-M110AC2L

CR-M230AC2L

4 คอนแทค, 4c/o : 250 V, 6 A
CR-M012DC4L

CR-M024DC4L

CR-M024AC4L

CR-M110AC4L

CR-M230AC4L

24 V DC

125 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

1SVR405611R1100

1SVR405611R8300

1SVR405611R0100

1SVR405611R7100

1SVR405611R3100

1SVR405613R4100

1SVR405613R1100

1SVR405613R0100

1SVR405613R7100

1SVR405613R3100

421

421

421

421

421

458

458

458

458

458

แรงดันคอยล รหัสสินคา ราคา

ABB Pluggable Interface Relay CR-M, with LED ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-M มี LED

• มีใหเลือกทั้ง 1 คอนแทค และ 2 คอนแทค
• 1 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 16 แอมป
• 2 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 8 แอมป

• เหมาะสำหรับซ็อตเก็ตแบบ Logical และ Standard
• สามารถใชอุปกรณเสริมเชน LED, ไดโอต ได
• ไดรับมาตรฐานยุโรปตางๆ เชน IEC, UL, CAN/CSA, VDE

• มีคันโยกสำหรับทดสอบและแสดงสถานะทางกลของหนาสัมผัส
  ทุกรุน (สีฟา = ไฟกระแสตรง, สีสม = ไฟกระแสสลับ)
• มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของรีเลย (ข้ึนอยูกับรุนท่ีเลือกใช)
• ไดรับมาตรฐานยุโรป

• มีใหเลือกทั้ง 2 และ 4 คอนแทค
• 2 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 12 แอมป
• 4 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 6 แอมป

รุน

ช็อตเก็ตสำหรับรีเลยรุน CR-M
CR-M2LS*, Logical Socket, สำหรับรีเลย 2 คอนแทค

CR-M2SS**, Standard Socket, สำหรับรีเลย 2 คอนแทค
CR-M2SF, Standard Socket (fork type), สำหรับรีเลย 2 คอนแทค
CR-M4Ls*, Logical Socket, สำหรับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค
CR-M4SS**, Standard Socket, สำหรับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค
CR-M4SF, Standard Socket (fork type), สำหรับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค
อุปกรณเสริมสำหรับรีเลยรุน CR-M

CR-MH , พลาสติกยึดระหวางตัวรีเลยกับช็อตเก็ต

CR-MJ , บารเชื่อมสำหรับรีเลย

CR-MM , พลาสติกสำหรับพิมพตัวอักษร
CR-P / M42 , ไดโอดและ LED 6 – 24 V DC

CR-p / M92 , ไดโอดและ LED 110-230 VAC/DC

1SVR405651R1100

1SVR405651R1000

1SVR405651R1300

1SVR405651R3100

1SVR405651R3000

1SVR405651R3300

1SVR405659R1000

1SVR405658R6000

1SVR405658R1000

1SVR405652R0000

1SVR405654R0100

217

217

173

248

235

207

43

298

10

198

198

รหัสสินคา ราคา

CR-M4LS

CR-M4SS

CR-PSS

CR-PLS

CR-P

CR-PJ CR-PH CR-P/M

CR-M

CR-M
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—
Pluggable relay
ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทัวไป รุน CR-MX แบบมีกานโยกทดสอบตัวรีเลย

—
Pluggable relay
ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไป รุน CR-MX แบบไมมีกานโยกทดสอบตัวรีเลย

รุน

2 คอนแทค : 250 V
CR-MX012DC2

CR-MX024DC2

CR-MX048DC2

CR-MX110DC2

CR-MX024AC2

CR-MX110AC2

CR-MX230AC2

4 คอนแทค : 250 V

CR-MX012DC4

CR-MX024DC4

CR-MX048DC4

CR-MX048DC4

CR-MX024AC4

CR-MX110AC4

CR-MX230AC4

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

266

266

266

266

266

266

266

279

279

279

279

279

279

279

แรงดันคอยล กระแส (แอมป)

1SVR405631R4000

1SVR405631R1000

1SVR405631R6000

1SVR405631R8000

1SVR405631R0000

1SVR405631R7000

1SVR405631R3000

1SVR405633R4000

1SVR405633R1000

1SVR405633R6000

1SVR405633R8000

1SVR405633R0000

1SVR405633R7000

1SVR405633R3000

รหัสสินคา ราคา

• มีใหเลือกทั้ง 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
• 2 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 7 แอมป

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX  ไมมี LED

รุน

2 คอนแทค : 250 V
CR-MX012DC2L

CR-MX024DC2L

CR-MX048DC2L

CR-MX110DC2L

CR-MX024AC2L

CR-MX110AC2L

CR-MX230AC2L

4 คอนแทค : 250 V

CR-MX012DC4L

CR-MX024DC4L

CR-MX048DC4L

CR-MX110DC4L

CR-MX024AC4L

CR-MX110AC4L

CR-MX230AC4L

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

297

297

297

297

297

297

297

316

316

316

316

316

316

316

แรงดันคอยล กระแส (แอมป)

1SVR405631R4100

1SVR405631R1100

1SVR405631R6100

1SVR405631R8100

1SVR405631R0100

1SVR405631R7100

1SVR405631R3100

1SVR4056331R4100

1SVR405633R11000

1SVR405633R61000

1SVR405633R81000

1SVR405633R0100

1SVR405633R7100

1SVR405633R3100

รหัสสินคา ราคา

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX มี LED

รุน

CR-M2SFB, Standard Socket (fork type)  สําหรับรีเลย 2 คอนแทค
CR-M4SFB, Standard Socket(fork type) สําหรับรีเลย 2 และ 4 คอนแทค

141

153

1SVR405651R1400

1SVR405651R3400

รหัสสินคา ราคา

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX มี LED

• 4 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 5 แอมป
• มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของรีเลย (ข้ึนอยูกับรุนท่ีเลือกใช)

รุน

2 คอนแทค : 250 V 
CR-MX012DC2T 
CR-MX024DC2T 
CR-MX048DC2T 
CR-MX110DC2T 
CR-MX024AC2T 
CR-MX110AC2T 

CR-MX230AC2T 
4 คอนแทค : 250 V 
CR-MX012DC4T 
CR-MX024DC4T 
CR-MX048DC4T 

CR-MX110DC4T 
CR-MX024AC4T 
CR-MX110AC4T 
CR-MX230AC4T 

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

270

270

270

270

270

270

270

285

285

285

285

285

285

285

แรงดันคอยล กระแส (แอมป)

1SVR405641R4000 

1SVR405641R1000 

1SVR405641R6000 

1SVR405641R8000 

1SVR405641R0000 

1SVR405641R7000 

1SVR405641R3000 

 

1SVR405643R4000 

1SVR405643R1000 

1SVR405643R6000 

1SVR405643R8000 

1SVR405643R0000 

1SVR405643R7000 

1SVR405643R3000 

รหัสสินคา ราคา

• มีใหเลือกทั้ง 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
• 2 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 7 แอมป

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX ไมมี LED

รุน

2 คอนแทค : 250 V 
CR-MX012DC2LT 

CR-MX024DC2LT 
CR-MX048DC2LT 

CR-MX110DC2LT 
CR-MX024AC2LT 

CR-MX110AC2LT 
CR-MX230AC2LT 
4 คอนแทค : 250 V 

CR-MX012DC4LT 
CR-MX024DC4LT 

CR-MX048DC4LT 
CR-MX110DC4LT 
CR-MX024AC4LT 
CR-MX110AC4LT 
CR-MX230AC4LT 

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

12 V DC

24 V DC

48 V DC

110 V DC

24 V AC

110 V AC

230 V AC

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

305

305

305

305

305

305

305

325

325

325

325

325

325

325

แรงดันคอยล กระแส (แอมป)

1SVR405641R4100 

1SVR405641R1100 

1SVR405641R6100 

1SVR405641R8100 

1SVR405641R0100 

1SVR405641R7100 

1SVR405641R3100 

 

1SVR405643R4100 

1SVR405643R1100 

1SVR405643R6100 

1SVR405643R8100 

1SVR405643R0100 

1SVR405643R7100 

1SVR405643R3100 

รหัสสินคา ราคา

ปลั๊กอินรีเลยแบบใชงานทั่วไปรุน CR-MX มี LED

• 4 คอนแทค ทนกระแสไดสูงถึง 5 แอมป
• มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของรีเลย (ข้ึนอยูกับรุนท่ีเลือกใช)
• มีคันโยกสำหรับทดสอบและแสดงสถานะทางกลของหนาสัมผัส
  (สีฟา = ไฟกระแสตรง, สีสม = ไฟกระแสสลับ)

10 10
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