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4 CARLO GAVAZZI Automation Components. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.

M5 Ø 6,5 M8 M12 M18

Induktive miniatyrgivere. Leve-
res i utførelse 3-leder DC
NPN/PNP med NO- eller NC-
utgang. Hus i rustfritt stål. M8
pluggtilkobling eller fast 2m
kabel.

Induktive givere i rustfritt stål.
Leveres i utførelse 3-leder DC,
NPN/PNP med NO- eller NC-
utgang. Hus i rustfritt stål. M8
pluggtilkobling eller fast 2m
kabel.

Induktive givere i rustfritt stål.
Leveres i utførelse Namur, 
2-leder DC, 2-leder AC eller 
3-leder DC NPN/PNP med NO-
eller NC-utgang. Hus i rustfritt
stål. M8 pluggtilkobling eller
fast 2m kabel..

Induktive givere i rustfritt stål,
forniklet messing eller kunst-
stoff. Utførelser med forlenget
koblingsavstand. Namur, 2-leder
DC, 2-leder AC eller 3-leder DC
NPN/PNP med NO- eller NC-
utgang. M12 pluggtilkobling 
eller fast 2m kabel. Nye utfø-
relser med høy koblingsfrekvens
og forlenget koblingsavstand.

Induktive givere i rustfritt stål,
forniklet messing eller kunst-
stoff. Leveres i utførelse 
Namur, 2-leder DC, 2-leder AC
eller 3-leder DC NPN/PNP med
NO- eller NC-utgang. M12 plugg-
tilkobling eller fast 2m kabel.

M30 Høy 
temperatur

Med roterbart
hode Analog Mikro DS

Induktive givere i rustfritt stål,
forniklet messing eller kunst-
stoff. Leveres i utførelse 
Namur, 2-leder DC, 2-leder AC
eller 3-leder DC NPN/PNP med
NO- eller NC-utgang. M12
pluggtilkobling eller fast 2m
kabel.

Induktive givere M5, M8, M18
og M30 i rustfritt stål eller for-
niklet messing. Leveres i utfø-
relse 3-leder DC NPN/PNP. Fast
2m kabel.

Induktive givere i standard ende-
bryterhus. Solide PVC utfø-
relser. Følerflate kan justeres i
5 forskjellige posisjoner. Leve-
res i utførelse 2-leder AC/DC
eller 3-leder DC NPN/PNP med
NO- eller NC-utgang.

Induktive givere M8, M18 og
M30 i forniklet messing. Ana-
log utgang 4-20mA, 0-10V, 
1-10V osv. 

Induktive givere i mikrobryter
aluminiumshus. For erstatning
av mikrobrytere. Leveres med
2m PUR-kabel.

Induktive givere
Carlo Gavazzi tilbyr et stort utvalg av induktive givere. Våre
induktive givere har svært mange anvendelsesområder, og
leveres med alternativt digital eller analog utgang. Mht.
mekaniske utførelser omfatter vårt leveringsprogram sylin-
driske givere (fra M4 til M30), samt flate og rektangulære
utførelser. Sensorene leveres både som 3-leder NPN/PNP,
2-leder DC, 2-leder AC samt NAMUR. Vi tilbyr utførelser
både med standard og utvidet koblingsavstand.
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5CARLO GAVAZZI Automation Components. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.

M12 M18 Høy kjemisk
bestandig M18 M30 ATEX sone 22

Ø 18

Kapasitive Trippleshield™ givere
med koblingsavstand 0,5-8mm.
3-leder DC med automatisk valg
mellom NPN eller PNP. Automa-
tisk “teach in” følsomhetsjuster-
ing. M12 pluggtilkobling eller fast
2m kabel.

Kapasitive Trippleshield™ givere
med justerbar koblingsavstand
0,5-12mm. Leveres i utførelse
2-leder AC eller 4-leder DC
NPN eller PNP med NO- og NC
lukket utgang. M12 pluggtil-
kobling eller fast 2m kabel.

Kapasitive Trippleshield™ givere
med justerbar koblingsavstand,
3-8mm eller 3-12mm. 4-leder
DC NPN eller PNP med NO- og
NC-utgang. M12 pluggtilkob-
ling eller fast 2m kabel. Hus i
polypropylen, PVC eller teflon.
2m fast kabel. Ideell for bruk i
anvendelser med forekomst av
kjemikalier.

Kapasitive Trippleshield™ givere
med justerbar koblingsavstand
0,5-25mm. Leveres i utførelse
2-leder AC eller 4-leder DC
NPN eller PNP med NO- og NC-
utgang. M12 pluggtilkobling
eller fast 2m kabel.

ATEX-godkjente kapasitive
Trippleshield™ givere med jus-
terbar koblingsavstand 3-12mm.
4-leder DC NPN eller PNP med
NO- og NC-utgang. M12 plugg-
tilkobling eller fast 2m kabel. 

Ø 32 ATEX sone 20
Ø 32

“Flat pack”
EC55/VC55

“Flat pack”
CD46

“Flat pack”
CD50

Kapasitive nivåfølere for faste
materialer, væske eller granu-
later/pulverstoffer. Hus i termo-
plast/polyester. Glatt utførelse
beregnet for innfesting vha.
PG36 nippel. Justerbar kob-
lingsavstand (4-12mm) både
med og uten justerbar tidsfor-
sinkelse (forsinket inn- eller
forsinket utkobling).

ATEX-godkjente kapasitive
Trippleshield™ givere med jus-
terbar koblingsavstand 4-20mm.
2-leder AC eller utførelser med
relèutgang vekselkontakt (5-
leder), med eller uten justerbar
tidsforsinkelse (forsinket inn-
eller forsinket utkobling).

Kapasitive Trippleshield™ givere
med justerbar koblingsavstand
4-25mm. 4-leder DC NPN eller
PNP med NO- og NC-utgang.
M12 pluggtilkobling eller fast
2m kabel.

Kapasitive Trippleshield™ givere
med koblingsavstand 1-10mm.
Automatisk “teach in” følsom-
hetsjustering. 3-leder DC NPN
eller PNP med NO- eller NC-
utgang. Fast 2m kabel.

Kapasitive nivågivere. 3-leder
DC NPN eller PNP. Fast 2m
kabel. Fast innstilt koblingsav-
stand med mulighet for å 
kunne detektere væske bak en
ikke-metallisk vegg med tyk-
kelse på inntil 25mm. Ideel for
bruk i basseng, badekar etc.

Kapasitive givere
Carlo Gavazzi’s patenterte Trippleshield™ kapasitive 
givere har blitt en standard som andre leverandører
sammenligner seg med. Kapasitive givere kan detektere de
fleste ledende og ikke-ledende materialer. Dette gjør at
denne type givere er velegnet i en rekke forskjellige anven-
delser, bl.a. detektering av nivå i systemer med pulver-
stoffer og granulater (plastindustri, landbruk osv.).

Trippleshield™-teknologien gir høy beskyttelse mot elektro-
statiske utladninger, støy fra frekvensomformere og mobil-
telefoner, samt transienter og støy fra kontaktorer.

Alle Trippleshield™ givere er testet for å tåle elektrostatiske
utladninger inntil 40kV, transiente spenninger inntil 4kV,
samt feltstyrke på inntil 15V/m fra f.eks. mobiltelefoner.
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6 CARLO GAVAZZI Automation Components. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.

Separat sender/
mottaker DC-

utførelse

M18
PA18/E.18..

Miniatyrutførelse
PD30

Kompakt
PC50/PM…

Sensor for
forsterker

MOF…

Fotoceller med separat sender
og mottaker spesielt utviklet
for dører og porter. Rekkevid-
de inntil 15m. Leveres i NPN-
eller PNP-utførelse med NO- 
eller NC funksjon.

En serie prisgunstige sylindris-
ke fotoceller i M18 utførelse.
Leveres i både AC- og DC-utfø-
relser. PBTP eller NPB kunst-
stoffhus. Tilgjengelig med de
fleste sensorprinsipper og med
rekkevidde inntil 20m. M12
pluggtilkobling eller fast kabel.
Foreligger med ECOLAB god-
kjenning og IP69K.

Fotocelleserie i kompakt og
forsterket hus i PMMA/ABS.
Ideell løsning ved behov for
nøyaktig detektering og be-
grenset tilgjengelig plass. 
"Teach-in" funksjon. Leveres i
utførelse NPN og PNP med
valgbar funksjon NO- eller NC.
M8 pluggtilkobling eller fast
kabel. 

Kompakt fotocelleserie i for-
sterket hus i PC/ABS. Leveres i
både AC- og DC utførelser
(NPN/PNP, relèutgang).
Direktefølende, mot reflektor
og separat sender/mottaker.
Valgbar funksjon NC eller NO,
M12 plugg eller fast kabel.

Kraftig og robust fotocelle. 
Separat sender og mottaker for
separat forsterkerrelè. Brukes i
applikasjoner der både ytelse
og plassbesparelse er viktig.
Føleavstand opp til 50m, og
linser med 3 forskjellige detek-
sjonsvinkler. Velegnet for kre-
vende miljøer som vann, støv,
etc.

Bakgrunnsavblendet
PD112

Dører og porter
PD98

Batteriforsynt
PD180 PD70 Forsterker S142..

for MOF..

Fotocelle med hele 2,5m føle-
avstand. Direktevirkende med
bakgrunnsavblending. DC utfø-
relse i kraftig PC plasthus.
NPN/PNP NO- og NC-utgang.
M12 plugg eller fast kabel.

Separat sender og mottaker,
30m rekkevidde, AC/DC-utfø-
relse i polykarbonat, relèut-
gang. Sensoren er egnet for
kontroll av større porter og
automatiske dører i forbindelse
med industri eller private boli-
ger. 

Separat sender og mottaker
med batteri for senderenhet.
30m rekkevidde innendørs og
15m rekkevidde utendørs.
12VAC/DC for mottaker med 2
stk relèutganger. Sensoren er
egnet for kontroll av større
porter og automatiske dører i
forbindelse med industri eller
private boliger.

Fotocelle spesielt utviklet for
dør- og adgangskontroll. PC
plasthus i slank utførelse for
enklere tilpasning og monte-
ring. 10-30VDC forsyning med
NPN/PNP, NO eller NC utfø-
relse. M8 plugg eller fast
kabel.

Mikroprosessorbasert forsterker-
relè for separat sender mottaker
type MOF. Automatisk eller manu-
ell innstilling av sendestyrke. Funk-
sjon for overvåking av sender/-
mottaker. LED-indikasjon for treff-
punkt. For 11-pins sokkel, AC/DC
forsyning m/relèutgang og NPN/-
PNP utgang for alarm. Finnes også
med integrert AV/PÅ-timer.

Fotoceller
Carlo Gavazzi kan tilby et stort leveringsprogram på foto-
celler. Vårt produktspekter omfatter både direktefølende ut-
førelser, utførelser for bruk med reflektor, samt fotoceller
med separate sendere og mottakere. Våre fotoceller er og-
så tilgjengelige med fiberoptikk, polarisert lys, fargegjen-
kjenning samt utførelser for registrering av transparente ob-
jekter som plastflasker. Våre produkter er velegnet i mange
forskjellige applikasjoner, f.eks. pakkemaskiner, transport-
band, porter og dører, bilvaskemaskiner, samt for generelle
industrielle anvendelser.
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7CARLO GAVAZZI Automation Components. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.

Ø 6 Ø 13,5 M8 M10 M12

Liten sylindrisk magnetsensor,
plasthus, >8mm føleavstand
(avhengig av magnettype) med
NO- utgang, fast kabel.

Sylindrisk sensor i glatt utfø-
relse, plasthus med NO- eller
NC-utgang. Inntil 12mm føle-
avstand (avhengig av magnet-
type). Fast kabel.

M8 sylindrisk utførelse i rust-
fritt stålhus. PVC-kabel med
NO- eller vekselkontakt. Inntil
27mm føleavstand (avhengig
av magnettype).

M10 sylindrisk utførelse i forni-
klet messing. PVC-kabel med
NO- eller NC-utgang. Opp til
23mm føleavstand (avhengig
av magnet).

M12 sylindrisk utførelse i plast-
hus. PVC kabel med NO-, NC-
eller vekselkontakt. Opp til
26mm føleavstand (avhengig
av magnettype). Beskyttelses-
grad IP67

M16 Minitatyr Rektangulær Inox 
nivåsensor Plast nivåsensor

M16 sylindrisk utførelse i mes-
singhus. PVC eller silikonkabel
med NO- eller vekselkontakt.
Utførelse for høy temperatur
(+180°C). Inntil 19mm føleav-
stand (avhengig av magnet-
type).

Miniatyr magnetsensor i rek-
tangulært plasthus. NO-, NC-
eller vekselkontakt funksjon.
Deteksjon fra siden, opp til
35mm føleavstand (avhengig
av magnettype). 

Rektangulær magnetsensor i
plasthus. Finnes i flere stør-
relser. NO-, NC-, vekselkontakt
eller bistabil funksjon. Detek-
sjon fra siden, inntil 32mm føle-
avstand (avhengig av magnet-
type). 

ILM-modellen i rustfri utførelse
er beregnet for deteksjon av
nivå i væsker. NO- eller NC-
utgang. Monteres fra toppen
(flottørprinsipp). 2m silikon-
kabel.

Nivåsensor i plastutførelse.
Finnes i forskjellige størrelser
både for vertikal og horisontal
montering. NO- eller NC-
utgang. Fast 2m silikon kabel.

Magnetgivere
Carlo Gavazzi tilbyr et stort utvalg av magnetgivere. Både
sylindriske og rektangulære utførelser, samt givere egnet
for nivådeteksjon. Det finnes også et utvalg magnetgivere
som er egnet for sikkerhetsapplikasjoner med kodet magnet
for å unngå manipulering. Typiske anvendelsesområder er
heis, portkontroll, nivådeteksjon og adgangskontroll. Våre
magnetgivere er funksjonsadskilte med farge for enklere å
kunne skille mellom utgangskarakteristikken på de forskjelli-
ge typene. 
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8 CARLO GAVAZZI Automation Components. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.

VN/VT VP CLH VH1 A94

Konduktive nivågivere for 
deteksjon av nivå i ledende 
væsker. 1 til 4 staver (rustfrie),
både med og uten elektrode-
isolasjon. Elektrodediameter
Ø5, lengde 1000mm. Sensor-
hode i nylon6 plast med 1 ½"
gjenger, skruterminaler eller
fast kabel. Benyttes med sepa-
rat forsterkerrelè.

Konduktive nivågivere for detek-
sjon av nivå i ledende væsker. 
Leveres med 1 til 4 staver (rust-
frie), både med og uten elektrode-
isolasjon. Elektrodediameter Ø4,
lengde 500mm. Sensorhode i PVC
eller Kynar (PVDF) plast med 1 ½"
eller 1" gjenger. Skruterminaler 
eller fast kabel. Benyttes med 
separat forsterkerrelè.

Nivåsensor hode for konduktive
nivåstaver for deteksjon av nivå i
ledende væsker. Kan tilkobles 1 til
5 staver (rustfrie), både med og
uten elektrodeisolasjon. Elektrode-
diameter Ø5, lengde 1000mm.
Sensorhode i polypropylene plast
med 1 ½" gjenger og skrutermina-
ler. Benyttes med separat forster-
kerrelè.

Konduktiv nivåprobe beregnet
for deteksjon av ett nivå i 
ledende væsker. Monteres heng-
ende i ønsket nivåhøyde. Benyt-
tes med separat forsterkerrelè.

Konduktiv nivåprobe beregnet
for deteksjon av ett nivå i 
ledende væsker. Monteres heng-
ende i ønsket nivåhøyde. Er
bl.a. beregnet for svømmebas-
senger. Benyttes med separat
forsterkerrelè.

CLD 1DIN CLD CLP ATEX
VP plast VPA inox

Mikroprosessorbasert nivårelè for
registrering av ett nivå. Tilkobling
av konduktive nivåstaver. Juster-
bar følsomhet 5k til 150k. Inte-
grert inn-/utkoblingsforsinkelse.
Kan benyttes for både tømme- og
fylleprosesser. 1 relèutgang 8A,
24VAC/DC forsyningsspenning og
LED-indikering. Monteres på DIN-
skinne.

Mikroprosessorbasert nivårelè. Til-
kobling av konduktive nivåstaver.
Justerbar følsomhet 250 til 500k.
For tømme- og fylleprosesser. Re-
gistrerer både lavt/høyt nivå samt
mulighet for høyhøy/lavlav alarm.
2 relèutganger 8A, 24VAC/DC eller
230 VAC forsyningsspenning. LED-
indikering. Monteres på DIN-
skinne.

Mikroprosessorbasert nivårelè. Til-
kobling av konduktive nivåstaver.
Justerbar følsomhet 250 til 500k.
For både tømme- og fylleprosesser.
Registrerer både lavt/høyt nivå,
samt mulighet for høyhøy/lavlav
alarm. 2 relèutganger 8A, 24VAC/
DC eller 230 VAC forsyningsspen-
ning. LED-indikering. Monteres på
11-pins sokkel.

Optisk nivåsensor som finnes både
med modulert eller umodulert
infrarødt lys samt innebygget for-
sterker. Polysulphone hus (mot-
standsdyktig mot de fleste syrer og
baser) eller Polyamide12 hus
(motstandsdyktig mot de fleste 
løsemidler). Tilgjengelig også som
ATEX-versjon, 3-leder DC (10-
40VDC) eller 2-leder AC (230VAC).

Optisk nivåsensor med modulert
infrarødt lys og innebygget for-
sterker. Utførelse i enten rustfritt
stålhus eller NPB hus. Leveres
med tupp i glass eller polysul-
phone, som er motstandsdyktig
mot de fleste syrer og baser. Til-
gjengelig som 3-leder DC (10-
40VDC).

Konduktive og optiske nivågivere
Carlo Gavazzi's utvalg av nivågivere er tilpasset de fleste
applikasjoner innenfor nivådeteksjon. Typisk anvendelse er
deteksjon av væskenivå for styring av pumper innenfor
kommunal- og VA-teknikk. Deteksjonsprinsippet er både op-
tisk og konduktivt. Konduktive nivågivere detekterer led-
ningsevnen i væsken, og anvendes for det meste i vann,
mens optisk nivågivere registrerer brytning i lysstråle forår-
saket av væske. Optiske nivågivere kan leveres med ATEX-
godkjenning.

02 NORV_sill.qxp:Layout 1  14-09-2011  16:49  Pagina 8



9CARLO GAVAZZI Automation Components. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.

M12 M18 M30 UC80 Adapter
UC

En komplett multifunksjons 
ultralydsensor med direkte-
virkende deteksjonsprinsipp.
Føleavstand 25 til 200mm. Ut-
gang PNP/NPN og NC eller NO-
utgang velges ved hjelp av
"teach-in" funksjon.

Multifunksjons ultralydsensor
med hus i termoplast. Juster-
bar føleavstand opp til
2000mm. PNP/NPN og NO/
NC eller analog 0-10V/4-20mA
utgang. Settes opp ved hjelp av
integrert "teach-in" funksjon.

Multifunksjons ultralydsensor
med hus i termoplast. Juster-
bar føleavstand opp til
3500mm. PNP/NPN og NO/NC
eller analog 0-10V/4-20mA ut-
gang. Settes opp ved hjelp av
integrert "teach-in" funksjon.

Multifunksjons ultralydsensor
med hus i termoplast. Juster-
bar føleavstand opp til
6000mm. PNP/NPN og NO/NC
eller analog 0-10V/4-20mA ut-
gang. Settes opp ved hjelp av
integrert "teach-in" funksjon.

Interface mot PC RS232 for
programmerbar ultralydsensor
type UA30CLD…M7. Anven-
des sammen med tilhørende
programvare for innstilling av
rekkevidde, utgangskarakteri-
stikk og hysterese.

Toveis 
radarsensor

En-/toveis 
radarsensor IRS Guardian Tilbehør

RAD RC/IRS RC

Mikroprosessorbasert toveis 
K-bånds radarsensor. Kompa-
tibel med alle sving- og skyve-
dører. 3D justerbar posisjon av
sensoren. IR fjernkontroll for
enkel justering og innstilling av
sensoren.

Mikroprossessor valgbar en-/
toveis K-bånds radarsensor.
Kompatibel med alle sving- og
skyvedører. 3D justerbar posi-
sjon av sensoren. IR fjernkon-
troll for enkel justering og inn-
stilling av sensoren.

Langdistanse bevegelsesdetek-
tor. Enveis deteksjon, monte-
ringshøyde fra 2m til 7m. For
detektering av både kjøretøy
og personer. Opp til 10m rekke-
vidde.

Overliggende sensor for skyve-
dører. Bevegelse og tilstede-
værelse i samme sensor. Digi-
talt videokamerateknologi med
640x480 pixler. Enkelt og hur-
tig valgbart oppsett av både
en- og toveis deteksjonsom-
råde.

IR fjernkontroll for enkelt opp-
sett av både IRS og radarsen-
sor. Innstilling av automatisk
deteksjonsmetode, lås av fjern-
kontroll, følsomhetsjustering
(RAD). Innstilling av monte-
ringshøyde og en-/toveis de-
teksjon (IRS).

Ultralyd, bevegelses- og tilstedeværelsesgivere
Carlo Gavazzi's serie med ultralydgivere er utviklet både
for avstandsregistrering og objektdetektering i røffe omgi-
velser. Tilgjengelige med forskjellige utgangsspesifikasjoner
for tilstedeværelse og bevegelse. Ideelle givere for detekte-
ring av transparente objekter.

Radargivere er typisk brukt for automatisk åpning/lukking
av alle typer automatiske dører (skyvedører, svingdører, folde-
porter, høyhastighets porter etc.).

For optimale kontroll og styring av skyvedører, har Carlo
Gavazzi utviklet "Guardian", en avansert sensor for å de-
tektere personer i bevegelse med tanke på automatisk åp-
ning/lukking av dører og for personsikkerhet.
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10 CARLO GAVAZZI Automation Components. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.

Lysgardiner for
heis, BFL serien

Privat heis
BFL+NLG

Tilbehør
BFLDIN BFLBOX

Industridører
BFD E BFD S

Lysgardiner for heisdører. Økt
antall lysstråler gir økt sikker-
het. Integrert forsterker og iso-
lert ABS plasthus. To modeller,
for side- og frontdeteksjon,
med automatisk effektregule-
ring på senderen. LED-indika-
sjon.

To par lysgardiner og til-
hørende NLG sikkerhetsrelè
godkjent som et produkt. Dette
produktsettet forhindrer at
heisen går når det detekteres
bevegelse i heisområdet. Lys-
gardinen monteres med RX1
og TX2 på en side, og RX2 og
TX1 på den andre siden.

BFLDIN og BFLBOX er strøm-
forsyninger med 1 stk. relèut-
gang og innebygget "buzzer" til
lysgardin BFL. BFLBOX er i tett
IP55 kapsling, og inkluderer
relè type BFLDIN.

Sikkerhetslysgardin for indus-
trielle dører og porter. Dioder/
optikk plassert på kortsiden av
lysgardinen, integrert forster-
ker og høyt antall lysstråler.
Beskyttelseshøyde opp til 2,5m
og rekkevidde på 12m. IP54
eller IP65.

Sikkerhetslysgardin for indus-
trielle dører og porter. Dioder/
optikk plassert på langsiden av
lysgardinen, integrert forster-
ker og høyt antall lysstråler.
Beskyttelseshøyde opp til 2,5m
og rekkevidde på 12m. IP54
eller IP65.

Type 2
SB2 serien

Type 2 og 4
SB2/SB4 serien

Type 4
SB4ED/SB4B serien

Type 4
SB4M/N serien

Type 4
SB4T/L/S serien

Type 2 sikkerhetslysgardin i et
meget kompakt design. Anven-
delsesområde både for hånd-
sikkerhet (30mm oppløsning)
og kroppssikkerhet (90mm
oppløsning). Responstid som
ligger blant de beste på marke-
det, 21ms for hånd og 17ms
for kropp.

Type 2 og 4 sikkerhets lys-
gardin for beskyttelse for
kropp. Forskjellige standard
beskyttelseshøyde 2-3-4 stråler
og rekkevidde 25m eller 50m.
Mulighet for manuell eller
automatisk restart og utkobling
av hele eller deler av lysgardi-
nen.

Løsning tilpasset fingerdeteksjon
med oppløsning på 14mm og opp
til 6m rekkevidde. Kan også an-
vendes for deteksjon av hånd, da
med oppløsning på 30mm og opp
til 15m eller 19m rekkevidde.
Begge utførelsene har mulighet
for avanserte funksjoner, bl.a.
overvåking av eksterne enheter
eller dynamisk utkoblingsfunksjon.

To forskjellige oppløsninger, for
finger (14mm opp til 6m rekke-
vidde) og for hånd (30mm opp
til 30m rekkevidde). Begge ut-
førelsene har mulighet for
avanserte funksjoner som bl.a.
overvåking av eksterne en-
heter eller dynamisk utkobl-
ingsfunksjon.

Tilpasset alle anvendelsesom-
råder som krever utkoblings-
funksjon, takket være bruken
av tilleggsgivere med faste 
kabler og fast innstilling. Inte-
grert utkoblingssensor med
mulighet for deteksjon av en-/
toveis bevegelse, også mulig-
het for eksterne givere. Rekke-
vidde 3m eller 25m.

Lysgardiner
Carlo Gavazzi har et bredt utvalg av lysgardiner. Leve-
ringsprogrammet inkluderer modeller for heis og rulletrap-
per, samt modeller for industrielle dører og porter.

Lysgardinene har dynamisk registrering av objekter i foto-
celleåpningen. Dette gjør at objekter blir detektert i hele
høyden av lysgardinåpningen. Lysgardinen kan derfor
monteres i selve portåpningen, noe som igjen forenkler in-
stallasjonen og sikkerheten.

Sikkerhetslysgardiner benyttes for å beskytte mot bevegelse
i områder der det kan være direkte farlig å oppholde seg.
Fleksibiliteten og det installasjonstekniske gjør at sikkerhets-
lysgardiner blir foretrukket for å oppfylle sikkerhetskravene
i maskinsikkerhetsdirektivet.
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HVAC-følere
Luftkvalitetsfølere er designet for måling av forskjellige
parametere for å forbedre inneklimaet. CGES-serien fra
Carlo Gavazzi måler karbondioksid (CO2), relativ luft-
fuktighet (RH), temperatur (t), og lufthastighet.

Typiske applikasjoner for disse produktene er i kontorer,
møterom, klasserom, hoteller og museum for å nevne noen.
Følerserien passer perfekt inn hvor man ønsker å behov-
styre ventilasjonen i forhold til CO2 og temperatur, slik at
man unngår typisk over- eller underventilering. Dette sikrer
et godt inneklima, og gir muligheter for energibesparelser. 

Carlo Gavazzi`s DWS-serie benyttes for relativ måling av
utendørs vindhastighet og vindretning.

CGESHTD
RH / temp.

CGESHTW
RH / temp.

CGESAIRVEL
Lufthastighet

CGESCO2W
CO2

CGESCO2D
CO2

Føleren er den ideelle løsnin-
gen for måling av relativ luft-
fuktighet og temperatur. Dette
er en føler for installasjon i
ventilasjonskanaler for typiske
HVAC-applikasjoner. Leveres
med 4-20mA, eller 0-10VDC
utganger.

Romføler for måling av relativ
luftfuktighet og temperatur.
For montering på vegg. Rom-
føleren leveres både med og
uten display, og med 4-20mA
eller 0-10VDC utganger, eller
passiv i utførelse.

Lufthastighetsføler for monte-
ring i ventilasjonskanal. Ideell
for nøyaktig måling av lufthas-
tighet. Justerbart måleområde
med 4-20mA eller 0-10VDC ut-
gang. 

Romføler med måling av kar-
bondioksid (CO2) kombinert
med temperatur (t), og/eller
relativ luftfuktighet (RH). Rom-
føleren er i tidsriktig design og
enkel å montere. Kommer i ut-
førelse med eller uten display. 

Kanalføler for måling av CO2
basert på NDIR-prinsippet, noe
som gjør at denne er selvkali-
brerende og nøyaktigheten 
varer i hele produktets leve-
tid. Utførelsen kommer med 
4-20mA eller 0-10VDC utgang,
samt mulighet for relèutgang.

Vindmåler
DWS-V

Vindretning
DWS-D

Forsterker 1056G
for vindmåler

Cup vindmåler med optoelek-
tronisk deteksjon av vindhas-
tighet. Innebygget varme-
element og støvbeskyttelse. Ut-
gangene er beskyttet mot pola-
ritetsfeil og transienter.

Deteksjon av relativ vindret-
ning. Optoelektronisk detek-
sjon. Innebygget varmeelement
og støvbeskyttelse. Utganger
er beskyttet mot polaritetsfeil
og transienter.

1056G er en del av et spesielt
utviklet vindsikkerhetssystem
for kraner. Forsyningsspenning
48-115-230-400 VAC. Inte-
grert varsling av vindhastighet
mellom 50-70km/h. Alarm-
nivå ved vindhastighet over
70km/h. 12VDC utgang for
vindmåler. 2 forskjellige sirene-
modus.
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Minirelè
RP1A/D

1-fase SSR
RM1A/B

Smal utførelse
RGS

Smal utførelse
RGC

Smal utførelse
RGC1D/RGS1D

RP1A er et 1-polet AC SSR med
kobling i sinuskurvens null-
gjennomgang (ZS), eller med
momentan kobling (IO). RP1D
er et 1-polet DC solid state relè
for styring av DC-laster inntil
350VDC.

For styring av varme eller 
motorlaster inntil 600VAC og
125A. Benyttes kombinert med
kjøleribbe i en rekke forskjel-
lige industriapplikasjoner. 

Med sine beskjedene 17,5 mm
byggebredde er dette marke-
des minste. Leveres for styring
opp til 600VAC og 90A last, og
kommer uten kjøleribbe.

Tilsvarende RGS, men med inte-
grert kjøleribbe. Utførelsen for
20A er 17,5mm bred (markedets
minste), og 30A har kun 22,5mm
byggebredde. Nominell strøm 
ved 40°C omgivelsestemperatur.
Arbeidsområde fra -30°C til 80°C.
Leveres for styring av last inntil
600VAC og 90A, og har en beskyt-
telsesgrad på IP20.

RGC/S1D er utviklet for solcelle-
industrien, og er designet for å 
koble inn og ut solcelle “string” for
å optimalisere effektiviteten av
solcelleinstallasjoner. Begge typene
kobler DC-laster inntil 1000V.
RGC1D leveres med integrert 
kjøleribbe og kobler inntil 15ADC,
mens RGS1D er for panelmonte-
ring og kobler inntil 25ADC-last.

2 polet SSR
RA2A

Hybridrelè
RMD1H

Hybridrelè
RMD3H

2/3-fase SSR
RJ2, RJ3 -serien 

Tilbehør
SSR

For styring av varme eller mo-
torlaster inntil 600VAC og 40A.
Benyttes kombinert med kjøle-
ribbe i en rekke forskjellige in-
dustriapplikasjoner. Utførelsene
leveres med hurtigkoblinger.

Kombinasjon mellom SSR og
elektromekanisk relè i modulær-
utførelse for styring av ohmske
laster opp til 20A. Fordelen er
at inn-/utkobling av last skjer i
regi av SSR. Etter noen ms tar
den elektromekaniske delen
over for å unngå unødvendig
overskuddsvarme. Fordelene er
et lavt støynivå og lang levetid.

RMD3H er tilsvarende RMD1H,
men for 3-faset last. Utførelsen
kommer for 230VAC og kobler
ohmske laster inntil 40A.
Hybridrelèet kommer med inn-
bygget overspenningsbeskyt-
telse for alle utførelsene.

SSR for 3-fase laster, med inte-
grert kjøleribbe for laster inntil
600VAC og 32A. Serien kom-
mer med innebygget varistor,
og har LED-indikering i front
som lyser når kontrollspen-
ningen er tilkoblet eller ved
alarmtilstand. 

RHS kjøleribber for 1, 2, og 3
fase SSR. Varmeledende pasta
for påføring mellom SSR og
kjøleribbe. RPM1 og RPM1P
DIN-skinne sokler for RP1A/D. 

Solid state relèer
Carlo Gavazzi tilbyr et bredt sortiment av solid state relèer
(SSR). Relèene er basert på “copper bonding technology”
(DBC) for økt levetid og pålitelighet.

Vi kan tilby SSR i en rekke forskjellige utførelser med og
uten integrert kjøleribbe. SSR er oftest brukt i pakke-, mat-
foredling-, plast- og HVAC-applikasjoner i tillegg til lys- og
motorstyringer. SSR har en høy bestandighet mot smuss og
krevende omgivelser, og er ofte det eneste alternativet ved
hyppige koblingsfrekvenser.

Den nye RG-serien med en byggebredde på 17,5mm er
markedets smaleste 20A solid state relè. I motsetning til
elektromekaniske relèer og kontaktorer, utsettes ikke SSR for
mekanisk eller elektrisk slitasje. 
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1-fase
RSBS

3-fase
RSBT

3-fase
RSHR

3-fase flexy
RSHP

3-fase kompakt
RSHL

Kompakt mykstarter spesielt
designet for varmepumpemar-
kedet for mykstart av kom-
pressorer. Kapslet eller åpen
(IP00) utførelse for OEM-mar-
kedet. RSBS har innebygget
by-pass og startkondensator,
og er beregnet for kompresso-
rer opp til 5,5kW.

RSBT regulerer på alle 3 fas-
ene, og er beregnet for styring
av 3-faset kompressorlast opp
til 15kW. Denne serien har
innebygget optimaliserings-
algoritmer, slik at mykstarteren
optimaliserer seg etter hver
start og startstrømmen blir så
lav som mulig.

RSHR sørger for myk og sikker
start/stopp for 3-fase motorer i
en rekke forskjellige applika-
sjoner. Enkel justering av ram-
petider via potensiometer-
knapper i front. Utførelser med
styring av 2- eller 3-faser.
Innebygget bypass-kontaktor.
for 3-fase motordrifter inntil
30kW.

Mykstarter for myk og sikker
start/stopp av 3-fase motorer.
Forhåndslagrede makroer for
forskjellige type applikasjoner,
noe som gjør installasjonen 
enkel og tidsbesparende ved
idriftsettelse. RSHP er for 3-fase
motordrifter inntil 30kW.

Kompakt mykstarter for myk
start/stopp av 3-fase motorer.
RSHL kommer med elektronisk
vern og strømbegrensning. I til-
legg har den også forhånds-
lagrede rampeprofiler for de
aller fleste applikasjoner. Myk-
starteren er for 3-fase motor-
drifter inntil 11kW.

3-fase kompakt
RSDR RSXK/RSQK 3-fase 

RSB RSC..HD/AA Dreieretningsvender
RR2A

For større laster opp til 280kW.
Ideell erstatning for kontaktor-
baserte Y/D-startere. Justerbare
rampetider opp til 30 sekunder.
Dens fleksibilitet gjør at den kan
brukes til en rekke forskjellige
applikasjoner, f.eks. pumper, 
vifter, kompressorer, knusere,
miksere, bearbeidingsmaskiner
og transportører.

Avansert mykstarter, regulerer i alle
3 fasene. Sørger for en myk og sik-
ker funksjon. Automatisk energiop-
timaliseringsfunksjon. LCD-display
for enkel overvåkning av parame-
tere og verdier. Eksternt betjenings-
panel også tilgjengelig. RSQK kan i
tillegg styre ohmske laster som stør-
re varmeelementer og induktive
laster som trafoer.

Mykstarter i PCB utførelse (IP00)
for 3-faset last. Innebygget tran-
sient-/overspenningsbeskyttelse.
Ideell for myk start og stopp av
kompressorer inn til 7,5kW.

Mykstarter bestående av sepa-
rat mikroprosessorbasert styre-
modul og effektmodul. For 
styring av 3-fase motordrifter
og ohmske laster som varme-
elementer.

3-fase elektronisk dreieretnings-
vender for motorlaster inntil
5,5kW. Innebygget forrigling
for å forhindre betjening av
begge dreieretninger samtidig.
Med LED-indikering av dreie-
retningen.

Mykstartere
Carlo Gavazzi tilbyr et bredt sortiment av mykstartere for
styring av 1-, og 3-fase motorer. Våre mykstartere er perfek-
te for bl.a. applikasjoner som transportører, pumper, kom-
pressorer, industritørkere, heisanretninger, palleteringsmas-
kiner og vifter for å nevne noen.

Mykstarterne kommer med karakteristikkramper for å styre
både kompressorer og pumper med “kick-start” for ekstra
løsrivningsmoment for krevende laster. Automatiske funk-
sjoner i RSQK- og RSXK-serien justerer kontinuerlig innstil-
lingene i mykstarteren for å optimalisere funksjonen for å
sikre en optimal startprofil. Inneholder ferdig programmerte
makroer for forskjellige type laster for optimal og tidsbespa-
rende programmering. 
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110V 1-fase
RVDF

110V 1-fase
RVEF

230V 1-fase
RVDF

230V 1-fase
RVEF

230V 1-fase
RVCF

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus, konstant moment eller
variabelt moment applikasjo-
ner. Enkel montering på DIN-
skinne eller panelmontasje. For
motorer med effekt fra
0,20kW til 0,75kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus eller med kvadratisk
moment. Enkel hastighetsjuste-
ring med potensiometer i front.
Montering på DIN-skinne eller
panelmontasje. For motorer
med effekt fra 0,20kW til
0,75kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus, med konstant moment
eller variabelt moment appli-
kasjoner. Enkel montering på
DIN-skinne eller panelmonta-
sje. For motorer med effekt fra
0,20kW til 2,2kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus eller med kvadratisk
moment. Enkel hastighetsjuste-
ring med potensiometer i front.
Montering på DIN-skinne eller
panelmontasje. For motorer
med effekt fra 0,20kW til
2,2kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus, med kvadratisk moment,
konstant moment eller variabelt
moment applikasjoner. Enkel
hastighetsjustering med potensi-
ometer i front. Montering på
DIN-skinne eller panelmontasje.
For motorer med effekt fra
0,40kW til 2,2kW.

230V 3-fase
RVEF

230V 3-fase
RVCF

480V 3-fase
RVDF

480V 3-fase
RVEF

480V 3-fase
RVCF

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus eller med kvadratisk
moment. Enkel hastighetsjuste-
ring med potensiometer i front.
Montering på DIN-skinne eller
panelmontasje. Motorer med
effekt fra 0,20kW til 2,2kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus, med kvadratisk moment,
konstant moment eller variabelt
moment applikasjoner. Enkel
hastighetsjustering med potensi-
ometer i front. Montering på
DIN-skinne eller panelmontasje.
For motorer med effekt fra
0,40kW til 30kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus, med konstant moment
eller variabelt moment appli-
kasjoner. Enkel montering på
DIN-skinne eller panelmonta-
sje. For motorer med effekt fra
0,75kW til 2,2kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus eller med kvadratisk
moment. Enkel hastighetsjuste-
ring med potensiometer i front.
Montering på DIN-skinne eller
panelmontasje. For motorer
med effekt fra 0,75kW til
2,2kW.

Frekvensomformer for 3-fase
motorer. For laststyring i V/F-
modus, med kvadratisk mo-
ment, konstant moment, eller
variabelt moment applikasjoner.
Enkel hastighetsjustering med
potensiometer i front. Montering
på DIN-skinne eller panelmonta-
sje. For motorer med effekt fra
0,75kW til 55kW.

Frekvensomformere
Carlo Gavazzi’s sortiment av frekvensomformere passer for
alle applikasjoner, uansett om det er 1-fase eller 3-faset til-
førsel. Våre frekvensomformere har et enkelt brukergrense-
snitt som enkelt betjenes ved hjelp av det integrerte betje-
ningspanelet eller via PC. Dette gjør igangkjøringen enkel
og tidsbesparende. 

Frekvensomformere kan benyttes i mange forskjellige områ-
der i industrien. Typiske bruksområder er pumper, vifter,
pakkemaskiner, miksere og transportbånd for å nevne 
noen. Våre frekvensomformere er ideelle til bruk i tilfeller
der det er behov for enkel installasjon, eller for mer avan-
serte løsninger hvor tilpassing i form av PID- eller PLS funk-
sjonalitet er nødvendig. 
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Endebryter
plasthus

Endebryter
plasthus

Endebryter
metallhus

Endebryter
metallhus

Endebryter med 1 kabelinnfø-
ring. Hus i glassfiberforsterket
UL-VO thermoplastikk. Egnet
for deteksjon av tilstedevæ-
relse/fravær, posisjon og tel-
ling.

Endebryter med 2 kabelinnfø-
ringer. Hus i glassfiberforster-
ket UL-VO thermoplastikk.
Egnet for deteksjon  av tilste-
de-værelse/fravær, posisjon og
telling.

Endebryter med 1 kabelinnfø-
ring. Hus i sinklegert zamack
eller aluminium. Egnet for de-
teksjon av tilstedeværelse/fra-
vær, posisjon og  telling.

Endebryter med 3 kabelinnfø-
ringer. Hus i sinklegert zamack
eller aluminium. Egnet for de-
teksjon av tilstedeværelse/fra-
vær, posisjon og telling.

Kablet type
plasthus

Kablet type
metallhus

Sikkerhetsendebryter
metallhus

Sikkerhetsendebryter
metallhus

Endebryter med fast kabel
forseglet med epoxy. Hus i
thermoplast. Høy beskyttelses-
grad for montering i krevende
miljøer. 

Endebryter med fast kabel for-
seglet med epoxy. Hus i form-
støpt zinklegering. Høy beskyt-
telsesgrad for montering i kre-
vende miljøer.

Sikkerhetsendebryter med hus
i sinklegert zamack eller alumi-
nium. Utviklet for overvåking
av tilgang til farlige områder.

Sikkerhetsendebryter med hus
i sinklegert zamack eller alumi-
nium. Utviklet slik at maskiner
øyeblikkelig stopper ved akti-
vering for å forhindre person-
skader.

Endebrytere
Med vårt omfattende leveringsprogram på hele 8.000 for-
skjellige endebrytere, kan vi tilby optimale løsninger for de
fleste anvendelser. Våre standard endebrytere leveres i for-
skjellige typer hus, og med mange forskjellige typer aktive-
ringdeler.

Med hensyn til sikkerhetsendebrytere er disse i henhold til
relevante sikkerhetsstandarder. Typiske applikasjoner er for
dører, porter, heiser, samt generelle industrielle anven-
delser.
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Industrirelè
RCP 8/11

Hjelperelè
RMIA 2-10/45

Hjelperelè
RPY 1/2/3/4

Effektrelè
1-2 polet

Effektrelè
1-2 polet

RCP er svært allsidig og passer
til en rekke forskjellige appli-
kasjoner. Utførelsen kommer
med 2 eller 3 vekselkontakter,
og med et lavt spoleforbruk.
Leveres med de fleste spole-
spenninger, og kontaktsettene
kobler inntil 10A ohmsk be-
lastning.

RMIA hjelperelè med 2 eller 4
vekselkontakter. Leveres med
de fleste spolespenninger og
kontaktsettene kobler inntil
10A (RMIA210) ohmsk be-
lastning.

Hjelperelè med 1, 2, 3 eller 4
vekselkontakter. Universal relè-
serie som kan benyttes i de
fleste applikasjoner hvor det er
behov for å koble høyere
strømmer. 

Effektrelèet kobler høyere strøm-
mer enn industrirelèene og
hjelperelèene, og er i lukket ut-
førelse. Dette gjør dem vel-
egnet i krevende miljøer. Bryter-
evnen er på 30A, og de har
isolasjonsspenning 4kV/8mm.

Effektrelèet kobler høyere strøm-
mer enn industrirelèene og
hjelperelèene, og er i lukket ut-
førelse. Dette gjør dem vel-
egnet i krevende miljøer. Egner
seg for kobling av tyngre laster
som kompressorer og motor-
drifter. 

Sokkel
ZPD-serien

Sokkel
ZMI-serien

Sokkel
ZPY-serien

Sokkel
ZD-serien

Sokkel
ZRLS-serien

Sokkel for RCP og andre 11-
pins relèer. For laster inntil
10A/400VAC. Sokkelen er i
selvslukkende materiale og har
skruklemmer.

Sokkel for RMIA relèer. For
laster inntil 10A/400VAC.
Sokkelen er i selvslukkende
materiale og kommer med
skru- eller fjærklemmer.

Sokkel for RPY relèer. For laster
inntil 10A/300VAC. Sokkelen
er i selvslukkende materiale og
kommer med skruklemmer.

Sokkel for PCB relèer. For laster
inntil 12A/300VAC. Sokkelen
er i selvslukkende materiale og
kommer med skru- eller fjær-
klemmer.

Sokkel for PCB-/rekkeklemme-
relèer. For laster inntil 6A/
300VAC. Sokkelen er i
selvslukkende materiale og
kommer med skru- eller
fjærklemmer.

Industrirelèer og sokler
Carlo Gavazzi tilbyr et omfattende utvalg av elektromeka-
niske relèer for industriautomatisering. Utvalget finnes for
sokkelmontasje eller for printkortmontasje. De fleste relèene
kommer med LED-indikering, mekanisk flagg og testknapp.

Hjelperelèer er ofte brukt i kontrollpaneler for HVAC-systemer,
pumper og kompressorstyringer, i elektronikk og forbruker-
utstyr. Typisk bruk er for å koble små laster som varmeele-
menter, lys og motorer.

Videre kan Carlo Gavazzi tilby et komplett leveringspro-
gram av tilhørende sokler for DIN-skinne og PCB montasje.
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Trykknapper
PB-serien

Nødstopp
PB-serien

Vribrytere
PB-serien

Nøkkelbrytere
PB-serien

Start/stopp
trykknapper

PB-serien

Robuste og pålitelige trykknap-
per i moderne design. Leveres
som impuls eller trykk-trykk,
med eller uten lys. 

Robust og pålitelig nødstopp.
Med tvangsstyrte kontakter
som overholder alle gjeldende
internasjonale sikkerhetsstan-
darder. Ved aktivisering låses
nødstoppen, og resettes manu-
elt med vri-retur av hode. 

Robuste og pålitelige vribrytere
i moderne design. Utførelser i
2- og 3-posisjons vendere med
eller uten fjærretur.

2- og 3-posisjons nøkkelbry-
tere med eller uten fjærretur.
Nøkkel kan fjernes i alle eller
kun i bestemte posisjoner for å
forhindre operatørfeil etc.

Robuste og pålitelige
start/stopp trykknapper i mo-
derne design. Utførelser med
og uten lys.

Standard 
signallamper

PL-serien

Lavtbyggende 
signallamper 

PL-serien

Blinkende 
signallamper

PL-serien

Tofargede 
signallamper

PL-serien

Buzzer
PL-serien

Standard signallamper i LED
for panelmontasje. Utførelser i
6 forskjellige farger.

Lavtbyggende signallamper i
LED for panelmontasje.
Utførelser i 6 forskjellige far-
ger.

Blinkende signallamper i høy
intens LED for panelmontasje.
Utførelser i 6 forskjellige far-
ger.

Tofargede signallamper i høy
intens LED for panelmontasje.
Utførelser i rød og grønn, rød
og gul, eller rød og blå.

Buzzer eller blinkende signal-
lamper i høy intens LED med
buzzer. For panelmontasje.

Betjeningsmateriell og signallamper
Carlo Gavazzi's utvalg av betjeningsmateriell og signal-
lamper gir markedet et stort antall av varianter og funksjo-
ner å velge mellom. Vi har utviklet trykknappserien med fo-
kus på kvalitet, enkelhet og funksjonalitet, og vi har en
komplett serie med 22mm trykknapper, vendere, signallam-
per, summere, nøkkelbrytere og nødstopp. Typiske anven-
delsesområder er styrepaneler, kontrollpaneler, operatørpa-
neler osv. Signallampene har implementert innovative for-
bedringer og kommer i LED-utførelse og med mulighet for 6
forskjellige farger.
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Strømrelèer
DIA/DIB

Strøm-/
spenningsrelèer 

DIC

Spenningsrelèer
DUA/DUB

Spenningsrelèer 
DUC

3-fase relèer
DPA/DPB

AC/DC strømmålerelèer for direkte
måling, måling via strømtransfor-
mator eller måling via strømshunt.
Måleområder fra 0,1mA til 10A.
Leveres i utførelser med valgbart
måleområde, og funksjon samt
justerbar hysterese og tidsfor-
sinkelse. Byggebredde 22,5mm
for DIN-skinne montasje eller
11-pins pluggbar utførelse.

Relèer for prosessignaler (0/4-
20mA, 0-10VDC osv.). 2 juster-
bare grenseverdier, valgbart
måleområde, justerbare tids-
forsinkelser og justerbar hyste-
rese. Leveres med byggebred-
de 45 mm for DIN-skinne mon-
tasje eller i 11-pins pluggbar
utførelse.

AC/DC spenningsmålerelèer. Stort
spekter av måleområder fra 0,1
til 500V. Fra enkle utførelser med
kun innstilling av grenseverdi til
utførelser med valgbart måleom-
råde, valgbar funksjon samt jus-
terbar hysterese og tidsforsin-
kelse. Byggebredde 22,5mm for
DIN-skinne montasje eller 11-pins
pluggbar utførelse.

AC/DC spenningsmålerelèer.
Stort spekter av måleområder
fra 0,1 til 500V. 2 justerbare
grenseverdier, valgbart måle-
område, justerbare tidsforsin-
kelser og justerbar hysterese.
Byggebredde 45 mm for DIN-
skinne montasje eller 11-pins
pluggbar utførelse.

3-fase nettovervåkingsrelèer.
Flere forskjellige utførelser med
funksjonene fase-følge, fase-
brudd og over-/underspenning.
Modulærutførelse med bygge-
bredde 1-modul. Byggebredde
22,5 mm for DIN-skinne monta-
sje eller 11-pins pluggbar utfø-
relse.

3-fase relèer
DPC

Frekvens-
relèer DFB

Frekvens-
relèer DFC

Cos � relèer
DWA

Cos �/effekt
relèer DWB

3-fase nettovervåkingsrelèer med
funksjonene fase-følge, fase-
brudd, over-/underspenning samt
faseasymmetri. Justerbare tids-
forsinkelser. Nettspenning fra
220 til 690VAC. Modulærutførelse
med byggebredde 2-moduler.
Byggebredde 45 mm for DIN-
skinne montasje eller 11-pins
pluggbar utførelse.

Relèer for overvåking av nett-
frekvens. Valgbar nominell fre-
kvens 50/60 Hz. Justerbar 
øvre-/nedre grenseverdi samt
justerbar tidsforsinkelse. Leveres
med byggebredde 22,5mm for
DIN-skinne montasje eller i 11-
pins pluggbar utførelse.

For overvåking av nettfrekvens.
Valgbar nominell frekvens
50/60 Hz. Justerbar øvre-/ 
nedre grenseverdi samt juster-
bar tidsforsinkelse. Separate ut-
gangsrelèer for over- og under-
frekvens. Leveres med bygge-
bredde 45mm for DIN-skinne
montasje.

Cos � relèer for overvåking av
motorlast. Kan benyttes for re-
gistrering av over- eller under-
last på 1- eller 3-fase asyn-
kronmotorer. Leveres med byg-
gebredde 22,5 mm for DIN-
skinne montasje eller i 11-pins
pluggbar utførelse.

Relèer med måling av cos � eller
aktiv effekt. Kan benyttes for re-
gistrering av over- eller under-
last på 1- eller 3-fase asynkron-
motorer. Separat innstilling av
over- og underlast samt juster-
bare tidsforsinkelser. Bygge-
bredde 45 mm for DIN-skinne
montasje eller 11-pins pluggbar
utførelse.

Overvåkingsrelèer
Carlo Gavazzi kan tilby et stort leveringsprogram på over-
våkingsrelèer. Vårt produktspekter omfatter relèer for over-
våking av strøm, spenning, frekvens, motorbelastning cos �,
effekt osv. Vi leverer alt fra enkle utførelser med kun innstil-
ling av grenseverdi, til avanserte utførelser med flere funk-
sjoner, valgbare måleområder, samt justerbar hysterese og
tidsforsinkelser. 
Utførelser for nettovervåking på 1- eller 3-fase nett er selv-
forsynte, dvs. hjelpespenningen til relèer hentes fra en må-
leinngang. Utførelser med separat hjelpespenning leveres
for både AC og DC forsyningsspenning. Alle utførelser 
leveres med galvanisk skille mellom forsyningsspenning og
måleinngang. Overvåkingsrelèer leveres alternativt i modu-
lærutførelse, for direkte DIN-skinne montasje eller i 11-pins
pluggbare utførelser. Vårt leveringsprogram omfatter også
termistorrelèer, relèer for pumpealternering samt overspen-
ningsvern.
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Spenning/frekvens-
relèer DPC02

3-fase relèer
DPC72

Termistor-
relèer DTA

Pumpealternerings-
relèer DLA

3-fase nettovervåkingsrelèer
for generatordrifter. Funksjon
fase-følge, fase-brudd, over-/
underspenning og frekvens.
Programmerbar funksjon og
valgbar nominell spenning.
Justerbare tidsforsinkelse. No-
minell nettspenning fra 220 til
690VAC. Byggebredde 45 mm
for DIN-skinne montasje.

3-fase nettovervåkingsrelèer
spesielt utviklet for bruk i for-
bindelse med kommersielle sol-
celleanlegg. Overvåking av
spenningsnivå og frekvens.
Relèutgang samt seriell kom-
munikasjon RS485 MODBUS.
LCD-display for indikering av
målte verdier. Modulærutførelse
med byggebredde 4-moduler.

Relèer for temperaturbeskyt-
telse av motorer. For tilkobling
til PTC-termistorer. Kan leveres
i utførelser med test- og reset-
funksjon. Leveres med bygge-
bredde 22,5 mm for DIN-
skinne montasje eller i 11-pins
pluggbar utførelse.

Relèer for styring og alterne-
ring av 2 eller 3 pumper.
Leveres i modulærutførelse med
byggebredde 2-moduler.

Overspenningsvern
DSA A/DSA P

Overspenningsvern
DSA D

Transientbeskyttelse
DSA S

Transientbeskyttelse
DSF PV

DC overspenningsvern bereg-
net for store solcelleinstalla-
sjoner. Pluggbare utførelser.

Overspenningsvern for TN-S og
TT nett. Pluggbare utførelser.

Transientbeskyttelse for 2-leder
bussystemer. Leveres i modu-
lærutførelse med byggebredde
1-modul.

DC transientbeskyttelse for sol-
celleinstallasjoner. I henhold til
UTE C 61-740-51 og forberedt
for EN50539-11. Pluggbare
moduler. Komplett enhet for
DIN-skinne montasje.

Overvåkingsrelèer
Våre overvåkingsrelèer er velegnet i en rekke forskjellige
anvendelser. Grenseverdi- og alarmfunksjoner på proses-
signaler 4-20mA, 0-10VDC osv. Over-/understrømfunksjo-
ner på elektriske laster som varmeelementer, motordrifter
osv. Spenningsovervåking på batterier og DC forsynings-
spenninger. Overvåking av spenningsnivå (over-/under-
spenning) på 1-fase og 3-fase nett. Deteksjon av fasebrudd
for å forhindre at 3-fase motorer går på kun 1-fase.
Overvåking av fasefølge for å forhindre feil dreieretning
på motordrifter. Belastningsovervåking på motordrifter for å
registrere overlast og/eller underlast. Overvåking av spen-
ningsnivå og frekvens på generatorer.
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For DIN-skinne
1-fase tilførsel

For DIN-skinne
Bi-fase

For DIN-skinne
3-fase tilførsel

Modulærutførelse
SPM

SPD-serien er basert på "switch
mode" teknikk. Dette gjør strøm-
forsyningen svært kompakt i
størrelse, og gir den en høy virk-
ningsgrad og en lav rippel.
Universal innspenning og mulig-
het for justering av utspenning-
en (typisk -10% +15%). Leveres
med skruklemmer, fjærklemmer
eller pluggbare klemmer. 

Med “bi-fase” menes det at det i
utgangspunktet er en 3-faset
strømforsyning. Skulle du derimot
miste en av fasene og kun ha 2-
faset tilkobling, fortsetter strøm-
forsyningen å gi ut DC på sekun-
dærsiden. Det vil si at denne er
“bi-faset”, og trenger derfor kun
2- faset 380~575VAC tilførsel.
Leveres med PFC som standard.

SPD-serien for 3-faset forsy-
ning med høy virkningsgrad,
PFC og parallellfunksjon som
standard. Kompakte utførelser
inntil 960W. Mulighet for juste-
ring av utspenningen (typisk -
10% +15%). 

Kompakte "switch mode" strøm-
forsyninger i størrelse 1, 3, 4, og
5 modulbyggebredder. SPM seri-
en er basert på "switch mode"
teknikk. Dette gjør strømforsyn-
ingene særdeles kompakt i stør-
relse, og gir en høy virkningsgrad
og lav rippel. Modulbyggebredde
3, 4, og 5 har justering av ut-
spenningen (typisk -10% +15%).

Kompakt
SPP 20W

Kompakt
SPP 35W

Kompakt
SPP 60W

Redundantmodul
SPD24RM / SPM2RM 

Kompakte "switch mode" strøm-
forsyninger for panelmontasje.
Universal innspenning og mu-
lighet for justering av utspen-
ningen (typisk -10% +15%). 

Kompakte "switch mode" strøm-
forsyninger for panelmontasje.
Universal innspenning og mu-
lighet for justering av utspen-
ningen (typisk -10% +15%). 

Kompakte "switch mode" strøm-
forsyninger for panelmontasje.
Universal innspenning og mu-
lighet for justering av utspen-
ningen (typisk -10% +15%). 

For last opp til 20A. Enkel mon-
tasje på DIN-skinne. To separa-
te innganger med dioder som
sperrer/skiller strømforsyning-
ene fra hverandre. Disse sikrer
en avbruddsfri/sikker drift av
følsomme laster ved intern feil
på strømforsyningen.

"Switch mode" strømforsyninger 
Carlo Gavazzi’s strømforsyninger er tilpasset alle tenkelige
applikasjoner hvor det er behov for DC forsyningsspen-
ning. Noen laster/installasjoner er mer kritiske enn andre,
og krever derfor uavbrutt tilførsel til enhver tid. Med våre
redundantmoduler løser vi de mest krevende oppgaver, slik
at vi opprettholder tilførselen selv om en feil oppstår på for-
syningssiden. 

I tillegg til våre standard strømforsyninger for DIN-skinne
montasje har vi nå introdusert en ny produktserie. Den nye
SPP-serien består av svært kompakte strømforsyninger be-
regnet på maskinbyggere/OEM-markedet. Våre strømforsy-
ninger er beskyttet mot kortslutning, overlast, overspenning
og overtemperatur.
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Forsinket innkobling
DAA/DBA/DBB

Arbeid/pause 
DCB

Stjerne-/trekant
DAC

Multifunksjon
DMB/DMC

Tidsblokk
EAS/EBS/ECS

Tidsrelèer med multispenning
og 7 valgbare tidsområder fra
0,1 sekund til 100 timer. 1 eller
2 relèutganger med vekselkon-
takter. Modulærutførelse med
byggebredde 1 eller 2 moduler.
Byggebredde 22,5 mm for
DIN-skinne montasje eller i 11-
pins pluggbar utførelse.

Tidsrelèer med separat innstilling
av arbeids- og pausetid. Multi-
spenning og valgbare tidsområ-
der fra 0,1 sekund til 100 timer.
1 eller 2 relèutganger med vek-
selkontakter. Modulærutførelse
med byggebredde 1-modul.
Byggebredde 22,5 mm for DIN-
skinne montasje eller i 11-pins
pluggbar utførelse.

Tidsrelèer for stjerne-/trekantkob-
ling av motorer. Justerbar tid i
stjernekobling, samt justerbar pau-
setid mellom stjerne- og trekant-
kobling. Multispenningsutførelser
24-240VAC/DC eller 380-415VAC.
Modulærutførelse med bygge-
bredde 1-modul. Byggebredde
22,5 mm for DIN-skinne montasje
eller i 11-pins pluggbar utførelse.

Tidsrelèer med multispenning,
valgbar funksjon og valgbart
tidsområde fra 0,1sekunder til
100 timer. 1 eller 2 relèutgang-
er med vekselkontakter. Modu-
lærutførelse med byggebredde
1- eller 2-moduler. Byggebredde
22,5 mm for DIN-skinne monta-
sje eller i 11-pins pluggbar utfø-
relse.

2-leder tidsrelèer med forsin-
ket innkobling, puls eller takt-
giver-/blinkfunksjon. Kobles i
serie med last. Leveres i 3 for-
skjellige utførelser mht. tids-
områder inntil 10 minutter.
Mini E-hus for DIN-skinne mon-
tasje, bredde 22,5mm.

Multifunksjon
FAA/FMB/FMC

Multifunksjon
HAA

Elektromekaniske
puls-/timetellere

Elektroniske
puls-/timetellere

Multifunksjons-
utførelser

Tidsrelèer med frontmål DIN
48x48mm for panelmontasje.
Multispenning, valgbar funk-
sjon og valgbart tidsområde fra
0,1 sekunder til 300 timer. 2
relèutganger med vekselkon-
takter. Tilkobling via 11-pins
sokkel. Leveres også i digitale
utførelser med LCD-display.

Tidsrelèer med multispenning,
valgbar funksjon og valgbart
tidsområde fra 0,1 sekunder til
100 timer. 2 eller 4 relèut-
ganger med vekselkontakter.
Kompakte utførelser for 14-
pins sokkel (samme type sok-
kel som benyttes for 14-pins
hjelperelèer).

Elektromekaniske puls- og time-
tellere i utførelser for krevende
miljøer mht. temperatur, fuk-
tighet, smuss og vibrasjoner. 

Elektromekaniske puls- og time-
tellere med LCD- eller LED-dis-
play. Utførelser med alternativt
internt batteri eller separat for-
syningsspenning. 

Utførelser med valgbar funk-
sjon (puls, tid eller hastighet).
Inntil 2 forvalg med relè- eller
transistorutganger. LCD-display
med mulighet for multifarge
og bakgrunnsbelysning.

Tidsrelèer og tellere
Carlo Gavazzi kan tilby et stort leveringsprogram på tids-
relèer og tellere. Vårt produktspekter omfatter både bruker-
vennlige multifunksjonsutførelser og utførelser for å ivareta
spesialfunksjoner, som f.eks. for stjerne-/trekantkobling,
sann forsinket utkobling, arbeids-/pausefunksjoner osv.
Multispenningsutførelser kan operere på nominell forsyn-
ingsspenning fra 24VDC til 230VAC. Enkelte utførelser kan
også leveres med forsyningsspenning 12VDC. 

Vårt leveringsprogrammet på tellere omfatter alt fra enkle
puls- og timetellere til avanserte utførelser med program-
merbare funksjoner, samt forvalg med relè-/transistorut-
ganger.
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kWh-målere
EM10/EM11

Energi-/kWh-
målere EM21

Energi-/kWh-
målere EM23/24

Multiinstrumenter
WM12/14 DIN

Nettanalysatorer/
kWh-målere
EM4/WM22

1-fase utførelser for direkte
måling maks. 32AAC. Modu-
lærutførelse med byggebredde
1-modul. 6 siffers LCD display
samt pulsutgang. MID-god-
kjent.

3-fase utførelser for måling via
strømtransformatorer. LCD-dis-
play med indikering av kWh,
kVAh, V, A, W, VAr, cos�. RS485
MODBUS, MBUS eller pulsut-
gang. Modulærutførelse med
byggebredde 4 moduler. Kan
også panelmonteres. MID-god-
kjent.

3-fase utførelser for direkte
måling maks. 65AAC eller for
måling via strømtransformato-
rer. LCD-display med indikering
av kWh, kVAh, V, A, W, VAr,
cos�. osv. RS485 MODBUS eller
pulsutgang. Modulærutførelse
med byggebredde 4 moduler.
MID-godkjent.

Multiinstrumenter med LED-dis-
play for å måle og indikere 
alle relèvante nettparametere
(V, A, cos�, W, VAr, VA, kWh,
kVArh, Hz osv.). Mulighet for
pulsutganger, alarmutganger
og RS485 MODBUS grensesnitt.
Leveres i modulærutførelse.

3-fase kWh-måler (EM4) og
nettanalysator (WM22) for di-
rekte måling maks. 100A eller
måling via strømtransformato-
rer. Mulighet for puls-, grense-
verdi-, analog utgang samt
RS485 MODBUS grensesnitt.
LCD-display. Leveres i modulæ-
rutførelse.

Multiinstrumenter
WM12/14 96

Nettanalysator
EM26

Nettanalysator
WM3/5

Nettanalysator
WM30

Nettanalysator
WM40

Multiinstrumenter for å måle og
indikere alle relèvante nettpa-
rametere (V, A, cos�, W, VAr, VA,
kWh, kVArh, Hz osv.). Mulighet
for pulsutganger, alarmutgang-
er og RS485 MODBUS grense-
snitt. LED-display. Leveres for
panelmontasje DIN 96x96mm.

Nettanalysator for alle relevan-
te nettparametere (V, A, cos�,
W, VAr, VA, kWh, kVArh, Hz,
THD osv.). Mulighet for digitale
innganger, pulsutganger, alarm-
utganger og RS485 MODBUS
grensesnitt. Bakgrunnsbelyst
LCD-display. For panelmontasje
DIN 96x96mm. MID-godkjent.

Avanserte nettanalysatorer for alle
relevante nettparametere (V, A,
cos�, W, VAr, VA, kWh, kVArh, Hz,
THD osv.). Basert på pluggbare
moduler for en rekke forskjellige
opsjoner som digitale inn- og ut-
ganger, analoge utganger, grense-
snitt for seriell kommunikasjon
osv. Grafisk LCD-display. For 
panelmontasje DIN 96x96mm.

Avanserte nettanalysatorer for alle
relevante nettparametere (V, A,
cos�, W, VAr, VA, kWh, kVArh, Hz,
THD osv.). Basert på pluggbare
moduler for en rekke forskjellige
opsjoner som digitale inn- og ut-
ganger, analoge utganger, RS485,
Ethernet, BACnet IP. Bakgrunns-
belyst LCD-display. For panelmon-
tasje DIN 96x96mm.

Avanserte nettanalysatorer for alle
relevante nettparametere (V, A,
cos�, W, VAr, VA, kWh, kVArh, Hz,
THD osv.). Basert på pluggbare
moduler for en rekke forskjellige
opsjoner som digitale inn- og ut-
ganger, analoge utganger, logge-
funksjon, RS485, Ethernet, BACnet
IP. Bakgrunnsbelyst LCD-display.
For panelmontasje DIN 96x96mm.

Energiprodukter
Carlo Gavazzi kan tilby et stort leveringsprogram innen
energiprodukter. Vårt produktspekter omfatter energi-/kWh-
målere, multiinstrumenter, nettanalysatorer, måleverdiomfor-
mere, strømtransformatorer, dataloggere med WEB grense-
snitt samt utstyr for seriell kommunikasjon. De fleste av våre
produkter leveres med serielt grensesnitt RS485 MODBUS,
MBUS, Ethernet, eller BACnet IP. Av opsjoner kan vi tilby
digitale utganger (puls/alarm), digitale innganger (for til-
kobling av eksterne pulssignaler), analoge utganger, logge-
funksjoner osv. Våre kWh-målere er MID-godkjente i hht.
EU-direktiv.
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Måleverdiomformere
CPT

Måleverdiomformere
PQT H

Måleverdiomformere
PQT 90

Omformer
SIU PC3

Omformer
SIU TCP2

Programmerbare måleverdiom-
formere. Fritt valgbare måle-
parametere (f.eks. V, A, W, VAr,
VA, cos�, Hz osv.). Leveres med
alternativt RS485 MODBUS
grensesnitt eller inntil 3 fritt
skalerbare analoge utganger
10VDC/20mA. Konfigurering
vha. PC.

Programmerbare måleverdi-
omformere basert på plugg-
bare funksjons- og opsjonsmo-
duler. Mulighet for inntil 4 ana-
loge utganger, seriell kommu-
nikasjon RS485 MODBUS og di-
gitale puls-/alarmutganger.
Konfigurering vha. PC.

Programmerbare måleverdi-
omformere basert på plugg-
bare funksjons- og opsjonsmo-
duler. Høy målenøyaktighet
klasse 0,2. Mulighet for logge-
funksjon, inntil 8 analoge ut-
ganger, seriell kommunikasjon
RS485 MODBUS/Ethernet og
digitale puls-/alarmutganger.
Konfigurering vha. PC.

Kompakt omformer for RS485/
USB. Leveres med adapter med
skruterminaler for tilkobling til
RS485.

RS232/RS485 til Ethernet gate-
way. Konfigureres vha. bruker-
vennlig programvare. Leveres
med DIN-skinne feste. Forsyn-
ingsspenning 9-30VDC. 

PowerSoft Strømtransformatorer
TADK

Strømtransformatorer
CTD

Strømtransformatorer
CTD-S

Strømtransformatorer
ROG400

Programvare for bruk i forbin-
delse med inntil 800 energi-
målere eller nettanalysatorer.
For måling, logging og presen-
tasjon. Leveres med moduler
for kostnadsberegning, alarm-
håndtering, e-post, web-server.

Strømtransformatorer for små
strømmer. Primærstrøm fra 1-
250A. Kan bl.a. benyttes som
galvanisk skille eller omfor-
ming 1/5A eller 5/1A.

Stort leveringsprogram på
standard strømtransformatorer
for måling på kabler eller
strømskinner. Primærstrøm 50-
6000A. Utførelser inntil 1200A
leveres som standard med inte-
grert DIN-skinne feste.

Stort leveringsprogram på del-
bare strømtransformatorer for
måling på kabler eller strøm-
skinner. Primærstrøm 100-
6000A. 

Delbare strømtransformatorer
med måleområde 20-400AAC.
Utgang 4-20mA. Forsynings-
spenning 10-30VDC.

Energiprodukter
Våre energiprodukter benyttes i svært mange forskjellige
anvendelser som for eksempel måling og visualisering av
elektriske parametere, overvåking av nettkvalitet og belast-
ningsforhold, måling av energiforbruk kWh for energiopp-
følging eller kostnadsfordeling, måling av belastningsfor-
hold på f.eks. varmeelementer og motordrifter, datainnsam-
ling ved å benytte måleutstyr med serielt grensesnitt, overfø-
ring av måleverdier til datalogger, PLS- eller SD-anlegg.
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V-A-Hz  instr.
DI3-DIN 

V-A-Hz  instr.
DI3-72 

V-A instr.
LDI3 

V-A instr.
LDM30

V-A instr.
LDM35/40

Enkel indikator for strøm, spen-
ning eller frekvens. 3-siffers
LED-display. Konfigurering vha.
DIP-brytere. For DIN-skinne
montasje.

Enkel indikator for strøm, spen-
ning eller frekvens. 3-siffers
LED-display. Konfigurering vha.
DIP-brytere. For panelmontasje
DIN 72x72mm.

Enkel indikator for strøm, spen-
ning eller frekvens. 3-siffers
LED-display. Konfigurering vha.
DIP-brytere. For panelmontasje
DIN 48x96mm.

Enkel indikator for strøm, spen-
ning eller frekvens. 3-siffers
LED-display. Konfigurering vha.
DIP-brytere. For panelmontasje
DIN 48x96mm.

Programmerbare instrumenter.
3 ½- eller 4-siffers LED-display.
Leveres med inntil 2 digitale
relèutganger. For panelmonta-
sje DIN 48x96mm.

Moduloppbygget
instr. UDM

Moduloppbygget
måleverdiomf. 

USC

PID-regulatorer
75x33mm

PID-regulatorer
DIN48x48x98mm

PID-regulatorer
DIN72x72x97mm

Programmerbare instrumenter
basert på fleksibelt konsept
med pluggbare moduler.
Måling av A, V, Hz, temperatur,
turtall osv. Mulighet for inntil 6
siffer, multifarge display, digi-
tale utganger, analoge utgang-
er samt RS485. For panelmon-
tasje DIN 48x96mm.

Programmerbare måleverdi-
omformer basert på fleksibelt
konsept med pluggbare modu-
ler. Måling av A, V, Hz, tempe-
ratur, turtall osv. Mulighet for
digitale utganger, analoge ut-
ganger samt RS485. For DIN-
skinne montasje.

PID-regulatorer med 1 eller 2
display. Programmerbar måle-
inngang. Inntil 2 relè- eller
SSR-utganger. 

PID-regulatorer med 1 eller 2
display. Programmerbar måle-
inngang. Inntil 4 relè-, SSR- 
eller analogutganger. 

PID-regulatorer med 1 eller 2
display. Programmerbar måle-
inngang. Inntil 4 relè, SSR- 
eller analogutganger. 

Digitale panelinstrumenter og PID-regulatorer
Carlo Gavazzi kan tilby et omfattende leveringsprogram
på digitale panelinstrumenter og PID-regulatorer.

Vårt produktspekter på digitale panelinstrumenter omfatter
alt fra enkle indikatorer, til fleksible fritt programmerbare 
instrumenter med inntil 4 digitale grenseverdi-/alarmut-
ganger, analoge utganger eller seriell kommunikasjon
RS485 MODBUS. I tillegg til utførelser for måling av strøm,
spenning, temperatur eller motstand, leverer vi også utfø-
relser for måling av turtall, periodetid, likeløp osv.
Temperatur- og prosessregulatorer leveres med universal
måleinngang (Pt100, termoelement, 0-10VDC, 4-20mA
osv.) og “autotuning”-funksjon som gjør det enkelt å sette i
drift reguleringsutstyr. Mht. utganger og opsjoner, kan vi til-
by digitale og analoge utganger, inngang for fjerninnstil-
ling av settpunkt, inngang for å kunne velge mellom 2 sett-
punkter, seriell kommunikasjon RS485 osv.
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Nødstopp
NES

Sikkerhetsporter
NSO

Sikkerhetsporter
NSC

2-hånds betj.
ND12D

Lysgardiner
NLG

Nødstopprelèer i henhold til
sikkerhetskategori 4. Automa-
tisk, manuell eller overvåket
manuell tilbakestilling. 2xNO
eller 3xNO utganger. Bygge-
bredde 22,5mm for DIN-skinne
montasje. 

Sikkerhetsrelèer for porter og
magnetgivere i henhold til sik-
kerhetskategori 4. 2xNO-inn-
ganger. Automatisk, manuell
eller overvåket manuell til-
bakestilling. 2xNO eller 3xNO
utganger. Byggebredde 22,5mm
for DIN-skinne montasje. 

Sikkerhetsrelèer for porter og
magnetgivere i henhold til sik-
kerhetskategori 4. 1xNO-inn-
gang og 1xNC-inngang. Auto-
matisk, manuell eller overvå-
ket manuell tilbakestilling.
2xNO eller 3xNO utganger.
Byggebredde 22,5mm for DIN-
skinne montasje. 

Sikkerhetsrelèer for 2-hånds
betjening. I henhold til sikker-
hetskategori 4. Byggebredde
22,5mm for DIN-skinne mon-
tasje. 

Sikkerhetsrelèer for lysgardi-
ner. 2xNO eller 3xNO utgang-
er. Automatisk, manuell eller
overvåket manuell tilbakestil-
ling. Byggebredde 22,5mm for
DIN-skinne montasje.

Sikkerhetsmatte
NST/NSE

Heisnivå
NA12DLIFT

Stillstandsvakt
MF1C

Ekspansjonsmodul
NE14D

Sikkerhetsrelèer for 2- eller 4-
leder sikkerhetsmatter. I hen-
hold til sikkerhetskategori 4.
Automatisk, manuell eller over-
våket manuell tilbakestilling.
2xNO utganger. Byggebredde
22,5mm for DIN-skinne mon-
tasje. 

Sikkerhetsrelèer utviklet for
heisanvendelser for å sikre 
riktig heisnivå. I henhold til
sikkerhetskategori 4. 2xNO ut-
ganger. Byggebredde 22,5mm
for DIN-skinne montasje. 

Sikkerhetsrelèer for overvå-
king av stillstand på motordrif-
ter. I henhold til sikkerhets-
kategori 3. 2xNO utganger.
Byggebredde 22,5mm for DIN-
skinne montasje. 

Modul for å øke antall kontak-
ter. 4xNO og 1xaux utganger.
Byggebredde 22,5mm for DIN-
skinne montasje.

Sikkerhetsrelèer
Direktiver og sikkerhetsforskrifter stiller krav til sikkerhet på
maskiner. For dette formålet kan vi tilby et stort leverings-
program på sikkerhetsrelèer. Disse er i henhold til relèvante
sikkerhetsnormer. Vårt leveringsprogram omfatter relèer for
nødstopp, sikkerhetsporter, magnetgivere, lysgardiner, sikker-
hetsmatter, heisnivå, motorstillstand osv. 
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Dupline®

gateway'er
Dupline®

datalogger 
& controllere

Digitale 
I/O-moduler

Analoge
I/O-moduler Givere

Dupline® interface brukes bl.a.
for å kommunisere mellom
Duplinebussen og PC eller PLS.
Utførelser tilgjengelig for
Profibus-DP, Modbus-RTU,
Modbus-TCP og Devicenet.

Programmerbare enheter for
web-basert datalogging og sty-
ringsfunksjoner. Kan benyttes
for innsamling av data fra
energimålere og effektive
energibesparende kontroll-
funksjoner. Benyttes også som
frittstående controllere for kon-
troll og styring av lys, varme
og alarmer.

Forskjellige inn-/utgangsmodu-
ler med relèutganger, transis-
torutganger/-innganger og kon-
taktinnganger. Også et utvalg
av komponenter som forsynes
direkte av busspenningen. Hus-
typer både for DIN-skinne
montering og desentralisert
montering.

Forskjellige inn-/utgangsmodu-
ler med 4-20mA, 0-10VDC inn-/
ut. Også et utvalg av inngangs-
moduler for PT100-signaler.
Hustyper både for DIN-skinne
montering og desentralisert
montering.

Forskjellige digitale og analoge
givere som tilkobles Dupline-
bussen direkte. Inkluderer kom-
ponenter som bl.a. PIR-givere,
temperaturfølere, LUX-følere,
røykvarslere, vannlekkasjede-
tektorer, vindhastighetsføler,
etc.

Displayenheter Nettverks- 
komponenter

Gateway
GS3891...

Utgangs modul
GS3830...

Inngangsmodul
GS 7510...

Panelmonterte display'er med
LED-indikasjon eller program-
merbare HMI displayer med
alarm, tekst-/bildevisning.

Dupline® repeater for forster-
king av Dupline-signalet der
den totale kabellengden over-
stiger 10km. Dupline® har og-
så et stort utvalg av modemer
for overføring av Dupline-
signalet på bl.a. fiber- og tele-
fonlinjer.

Passiv Profibus-DP gateway
med "safety mapping". Leser
og skriver opp til 128 inn-/ut-
ganger på et nettverk. Kom-
munikasjonshastighet opp til
12 Mbaud. DIN-skinne monte-
ring.

DuplineSafe relèutgang. Over-
våker opp til 63 DuplineSafe
innganger. Fungerer også i et
vanlig Dupline® nettverk.

Bussforsynt inngangsmodul for
sikkerhetsløsninger. Har en po-
tensialfri inngang og bruker 2
Dupline-adresser for overføring
av inngangssignalet.

Dupline® og DuplineSafe
Dupline® er et fleksibelt bussystem for både industriell auto-
masjon og byggautomasjon med over 120.000 installasjo-
ner over hele verden. Benyttes til å overføre digitale og
analog signaler på avstander opp til 10km. Dupline®-sorti-
mentet består av I/O moduler som er anvendbare innenfor
generelle feltbussinstallasjoner, og et utvalg av interface'r
mot PLS'er og andre toppsystemer. En av fordelene med
Dupline® er fleksible og kostnadsbesparende løsninger for
en rekke applikasjoner som bl.a. industrisignaler, VA-tek-
nikk, infrastruktur som jernbane, veier, bruer etc. Videre
kan Carlo Gavazzi tilby DuplineSafe løsning. Dette er en
løsning som gir større fleksibilitet og enklere installasjon
samtidig som den oppfyller sikkerhetskravene i EN954-1
Cat4. DuplineSafe er den perfekte løsningen for transport-
bånd og transportvogner over lengre avstander. Grunnet
effektiv og nøyaktig diagnose av systemet vil det redusere
driftsstandstid på produksjonen ved betjening av nødstopp.
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Parkerings-
sensorer

Parkerings-
controller 

Parkerings-
display

Parkering
testenhet

Parkering
programvare

Ultralydgivere for deteksjon av
biler til Dupline® parkerings-
system. Utførelser med inne-
bygget LED-indikering eller
mulighet for tilkobling av eks-
tern LED-indikator. 24VDC for-
syning, IP34.

Intelligent controller benyttes
til Dupline® parkeringssystem
for tilkobling av ultralydgivere
i et område. Alle controllere
kan kobles sammen mot et
overordnet system for å sam-
menligne og kalkulere infor-
masjonen fra flere nettverk 
eller områder.

Display tilkobles direkte til con-
trollere for indikering av ret-
ning og antall ledige plasser.
Ved tilkobling til overordnet
controller summeres antall 
ledige plasser på hver under-
controller, og viser totalt antall
ledige plasser for hele anleg-
get.

Håndholdt programmerings- og
testenhet for konfigurering av
parkeringssystemet. Benyttes
til konfigurering av både sen-
sorer og controllere. 9V batteri
gjør at komponentene kan
konfigureres uten ekstern
spenningsforsyning.

Programvare som øker utnyt-
telsen av parkeringssystemet. Log-
ger data fra hele installasjonen.
Kan da hente historiske tall på
bl.a. mest benyttede eller ledige
p-plasser eller områder. Har også
"live" visning av ledige, opptatte
eller bookede p-plasser med visu-
elle oversikter med røde, grønne
eller gule indikeringer.

Vannings-
moduler

Vannings-
moduler

Heis
I/O-moduler

Heis
Interfacekort Tilbehør

I/O moduler for kontroll og
overvåking av vanningssyste-
mer. Anvendes på avstander
opp til 5km. Styrer bistabile
ventiler direkte med spenning-
en fra bussen, anvender da 
3-leder bussteknikk.

I/O moduler i DIN-skinne H4
hus for kontroll og overvåking
av vanningssystemer. Anvendes
på avstander opp til 5km.
Styrer bistabile ventiler direkte
med spenningen fra bussen,
anvender da 3-leder busstek-
nikk.

Kostnadsbesparende I/O-mo-
duler på åpne kretskort. Kon-
struert for å benyttes sammen
med separate trykknapper og
LED-indikatorer. Monteres ofte
bak betjeningspanelene i hei-
sen.

Dupline® mastermoduler utvik-
let for interface mot PLS eller
andre kontrollsystemer for
heis. Egne utførelser for de
fleste PLS-modeller for enklere
overføring av data.

Håndholdte programmerings-
og testapparater for bruk sam-
men med Dupline®-komponen-
ter. Programmeringsenhet an-
vendes for konfigurering av 
alle Dupline® komponenter.
Testenhet kobles til Dupline-
linjen for overvåking og kon-
troll av Dupline-signalene.

Parkeringssystem, vannings- og heissystemer
Parkeringssystemet er en komplett løsning for hurtig og 
effektiv henvisning til nærmeste ledige parkeringsplass.
Display'er med grønne piler og tall viser effektivt hvilken
retning og hvor mange plasser som er ledige i de aktuelle
områdene. Ultralydgivere montert over hver parkerings-
plass registrerer og viser ledig eller opptatt plass ved hjelp
av rød eller grønn LED. Systemet fungerer uten overordnet
PC.

I landbruket benyttes Dupline-systemet til å overvåke og 
styre automatiske vanningsanlegg. Tilpassede enheter for
styring av ventiler og effektiv kabling gjør Duplinesystemet
meget anvendelig. I systemer for heiskontroll er Carlo
Gavazzi's 3-leder bussystem meget fleksibel og anvende-
lig. Dupline® benyttes her til å overføre digitale I/O'er til
heisens kontrollsystem.
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Sol vekselretter
ISMG1

Sol vekselretter
ISMGT1

Sol vekselretter
ISMG 3

Strengeboks
EOS ABS

1-fase inverter/vekselretter
maks. 5kW med 2 eller 3 indi-
viduelle innganger for tilkob-
ling av solcellestrenger. Spesielt
velegnet for bruk i områder
med lav solinnstråling/sol-
intensitet.

1-fase inverter/vekselretter
maks 5kW spesielt velegnet for
små installasjoner som hytter,
boliger osv. Virkningsgrad inn-
til 97%.

3-fase inverter/vekselretter for
effekter 17-22kW. Stort spen-
ningsområde på innganger for
solcellestrenger 300 til 850VDC.
Høy virkningsgrad.

Komplette systemer for kontroll
og overvåking av solcellestreng-
er (seriekoblede solceller). For
strøm inntil 250ADC.

Batteriladere
SunBright

PV kontrolløsning
EOS Array

PV kontrolløsning
EOS Array Lite

PV kontrolløsning
EOS Box

Batteriladere for små solcelle-
anlegg. Leveres med ladestrøm
fra 6 til 45A. 

Modulbasert system for kon-
troll og overvåking av solcelle-
anlegg. Kan bestykkes med
inntil 16 moduler. Konfigureres
vha. PC. 

Modulbasert system for kon-
troll og overvåking av solcelle-
anlegg. Forenklet og kostnads-
effektivt måle- og overvå-
kingssystem. Direkte DC strøm-
måling inntil 30A. Konfigureres
vha. PC. 

PC med web-server for data-
innsamling, kontroll og overvå-
king av solcellesystemer. For
tilkobling av EOS Array, inver-
tere/vekselrettere og energi-/
kWh målere. Tilgang til data
via internett.

Solenergi
Carlo Gavazzi’s ekspertise er fokusert på å utvikle og tilby
et utvalg produkter for produksjon av fornybar energi vha.
solcelleanlegg og vindmøller.

Vårt leveringsprogram omfatter kontroll- og overvåkingsut-
styr, invertere/vekselrettere, utstyr for måling av energipro-
duksjon og effektivitet samt batteriladere. Vårt leveringspro-
gram på invertere/vekselrettere som omformer likespenning
fra solcelleanlegg til vekselspenning, gjør det mulig å mate
produsert energi ut på det ordinære distribusjonsnettet.
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Vindmølle
WT3

Vindmølle
vekselretter WTI3

Skap
WTB 3 / WTC 3

Sinus
vekselretter PSI

Vindmølle uten gir. Beskyttet
mot skade ved sterk vind.
Blader av glassfiber. Maks. 
effekt 3kW ved vindhastighet
13,5 m/s. 

1-fase inverter/vekselretter
maks 3kW for bruk i forbin-
delse med vindmøller.

Komplett løsning for vindmøl-
ler inklusive inverter/veksel-
retter, overspenningsvern og
energi-/kWh måler.

Universelle invertere/veksel-
rettere fra 150W til 3kW.
Velegnet for installasjoner uten
tilgang til elektrisk nett.
Leveres med kabler for tilkob-
ling til DC-spenning.

Solintensitets-
føler CELLSOL

Temperaturføler
TEMPSOL

Temperaturføler
IKE2000K

Display
DPY

Føler for nøyaktig å kunne må-
le hvor mye energi solstrålene
leverer pr. kvadratmeter. Be-
nyttes for å kalkulere effekti-
vitet/virkningsgrad på solcelle-
anlegg. 

Temperaturføler spesielt utvik-
let for å måle overflatetempe-
ratur på solceller. TEMPSOL har
et selvheftende materiale på
den ene siden for enkel instal-
lasjon på solcelleoverflate.

Temperaturføler for måling av
lufttemperatur i solcelleinstalla-
sjoner. Utførelse med høy be-
skyttelsesgrad IP67 samt høy
motstandsdyktighet mot kjemi-
kalier og aggressiv atmosfære. 

3-linjers display for å kunne in-
dikere effekt (kW), energi
(kWh) og besparelse i CO2 ut-
slipp (kilo/tonn). Indikerer og-
så dato/tid, lufttemperatur
samt solintensitet. Leveres al-
ternativt for innendørs eller
utendørs montasje.

Vindmøller og utstyr for alternativ energi
Carlo Gavazzi kan tilby enkle komplette løsninger for vind-
energi. Leveringsprogrammet omfatter vindmøller, inver-
tere/vekselrettere og batteriladere. Våre vindmøllesystemer
kan alternativt tilkobles det offentlige distribusjonsnettet 
eller operere uavhengig av nettilkobling.
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Våre salgsselskaper i Europa

Våre salgsselskaper i Nord-Amerika

Våre salgsselskaper i Asia

Våre kompetansesenter og produksjonssteder

Carlo Gavazzi Automation SpA
Via Milano, 13 - I-20020 
Lainate (MI) - ITALY
Tel: +39 02 931 761
info@gavazziautomation.com

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 
7 Springlakes Industrial Estate, 
Deadbrook Lane,  Hants GU12 4UH, 
GB-Aldershot
Tel: +44 1 252 339600
Fax: +44 1 252 326 799
sales@carlogavazzi.co.uk

SPAIN - Carlo Gavazzi SA
Avda. Iparraguirre, 80-82, 
E-48940 Leioa (Bizkaia)
Tel: +34 94 480 4037
Fax: +34 94 480 10 61
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 32,
CH-6312 Steinhausen
Tel: +41 41 747 4535
Fax: +41 41 740 45 40
info@carlogavazzi.ch

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
Schaarbeeklei 213/3, 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
Petaksentie 2-4, FI-00661 Helsinki
Tel: +358 9 756 2000
Fax: +358 9 756 20010
myynti@carlogavazzi.fi

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
gavazzi@carlogavazzi.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

MEXICO - Carlo Gavazzi Mexico S.A. de  C.V.
Calle La Montaña no. 28, Fracc. Los Pastores
Naucalpan de Juárez, EDOMEX CP 53340
Tel & Fax: +52.55.5373.7042
mexicosales@carlogavazzi.com

CANADA - Carlo Gavazzi Inc.
2660 Meadowvale Boulevard, 
CDN-Mississauga Ontario L5N 6M6,
Tel: +1 905 542 0979
Fax: +1 905 542 22 48
gavazzi@carlogavazzi.com

USA - Carlo Gavazzi Inc. 
750 Hastings Lane,  
USA-Buffalo Grove, IL 60089,
Tel: +1 847 465 6100
Fax: +1 847 465 7373
sales@carlogavazzi.com

Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno - ITALY

Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas - LITHUANIA

Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten - DENMARK

Carlo Gavazzi Automation 
(Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan - CHINA

Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun - MALTA

SINGAPORE - Carlo Gavazzi Automation 
Singapore Pte. Ltd. 
61 Tai Seng Avenue
#05-06 UE Print Media Hub
Singapore 534167 
Tel: +65 67 466 990
Fax: +65 67 461 980

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

HONG KONG - Carlo Gavazzi 
Automation Hong Kong Ltd. 
Unit 3 12/F Crown Industrial Bldg., 
106 How Ming St., Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 23041228
Fax: +852 23443689

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 

Hovedkontor
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www.gavazziautomation.com




