
LME7
Sterowniki do palników gazowych.
Mikroprocesorowy sterownik do palników 1 lub 2-stopniowych lub
modulowanych.
Dane techniczne:
• zasilanie 230 V AC -15 % / +10 %
 

Tabela doboru produktu

Kod modelu Opis Cena
netto

LME71.000A2 Sterownik do palników 1 - lub 2 - stopniowych 721,00 zł

LME72.000A2 Sterownik do palników 1 - lub 2 - stopniowych z wyjściem sterującym
siłownikiem 721,00 zł

LME73.000A2 Sterownik do palników 1 - lub 2 - stopniowych z wyjściem sterującym
siłownikiem i wyjściem sygnału zwrotnego z potencjometru 1000 Ω 907,00 zł

LME75.000A2 Sterownik do palników 1 - lub 2 -  stopniowych, do pracy ciągłej
współpracuje z QRA7 / QRI

1460,00
zł

LME76.000A2 Sterownik do palników 1 - lub 2 - stopniowych, do pracy ciągłej
współpracuje z LFS1

1460,00
zł

Moduły programowe do LME7

Kod modelu Opis Cena
netto



Kod modelu Opis Cena
netto

PME71.111A2 Moduł programowy do LME71 , palniki nadmuchowe 1-stopniowe lub
modulowane 276,00 zł

PME71.112A2 Moduł programowy do LME71 , palniki nadmuchowe 1-stopniowe lub
modulowane 276,00 zł

PME71.401A2 Moduł programowy do LME71 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane 276,00 zł

PME71.402A2 Moduł programowy do LME71 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z pilotem zapłonowym 276,00 zł

PME71.901A2 Moduł programowy do LME72 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z regulacją prędkości wentylatora, kontrola zaworów 443,00 zł

PME72.521A2 Moduł programowy do LME72 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, sterowanie siłownikiem bez potencjometru 199,00 zł

PME72.541A2
Moduł programowy do LME72 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z pilotem zapłonowym, sterowanie siłownikiem bez
potencjometru

199,00 zł

PME73.810A2
Moduł programowy do LME73 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, sterowanie siłownikiem z potencjometrem, kontrola
zaworów

443,00 zł

PME73.811A2
Moduł programowy do LME73 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z pilotem zapłonowym, sterowanie siłownikiem
z potencjometrem, kontrola zaworów

443,00 zł

PME73.812A2
Moduł programowy do LME73 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z pilotem zapłonowym, sterowanie siłownikiem
z potencjometrem

443,00 zł

PME73.820A2
Moduł programowy do LME73 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, sterowanie siłownikiem bez potencjometru, kontrola
zaworów

443,00 zł



Kod modelu Opis Cena
netto

PME73.830A2
Moduł programowy do LME73 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z pilotem zapłonowym, sterowanie siłownikiem
z potencjometrem, kontrola zaworów

443,00 zł

PME73.831A2
Moduł programowy do LME73 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z pilotem zapłonowym, sterowanie siłownikiem
z potencjometrem i bez, kontrola zaworów z wejściem on/off

443,00 zł

PME73.840A2
Moduł programowy do LME73 , palniki nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe
lub modulowane, z pilotem zapłonowym, sterowanie siłownikiem bez
potencjometru, kontrola zaworów

443,00 zł

PME75.231A2 Moduł programowy do LME75 , palniki olejowe nadmuchowe 2- stopniowe
lub modulowane 443,00 zł

PME75.811A2 Moduł programowy do LME75 , palniki gazowe atmosferyczne lub
nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe lub modulowane, kontrola szczelności 443,00 zł

PME75.812A2 Moduł programowy do LME75 , palniki gazowe atmosferyczne lub
nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe lub modulowane 443,00 zł

PME75.831A2
Moduł programowy do LME75 , palniki gazowe lub olejowe atmosferyczne
lub nadmuchowe, 1- lub 2- stopniowe lub modulowane, kontrola
szczelności

443,00 zł

PME76.231A2 Moduł programowy do LME76 , palniki olejowe nadmuchowe, 2- stopniowe
lub modulowane 443,00 zł

PME76.811A2 Moduł programowy do LME76 , palniki gazowe atmosferyczne lub
nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe lub modulowane, kontrola szczelności 443,00 zł

PME76.812A2 Moduł programowy do LME76 , palniki gazowe atmosferyczne lub
nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe lub modulowane 443,00 zł

PME76.831A2 Moduł programowy do LME76 , palniki gazowe lub olejowe atmosferyczne
lub nadmuchowe 1- lub 2- stopniowe lub modulowane, kontrola szczelności 443,00 zł

Panele operatorskie



Kod modelu Opis Cena netto

AZL21.00A9 Panel operatorski, stopnień ochrony IP40                   
                                    265,00 zł

AZL23.00A9 Panel operatorski, stopnień ochrony IP54 355,00 zł

Akcesoria dodatkowe

Kod modelu Opis Cena netto

AGG3.710 Zestaw wtyczek podłączeniowych do LME7 , 1 komplet 348,00 zł

AGG3.720 Zestaw wtyczek podłączeniowych do LME7 , 10 kompletów 3374,00 zł

AGV50.100 Kabel podłączeniowy do AZL2 , z wtyczką RJ11, długość 1 m, opakowanie
10 szt. 381,00 zł

AGV50.300 Kabel podłączeniowy do AZL2 , z wtyczką RJ11, długość 3 m, opakowanie
10 szt. 489,00 zł

Kody produktu:

LME 71.000A2
LME 72.000A2
LME 73.000A2
LME 75.000A2
LME 76.000A2

Wyposażenie dodatkowe:

PME 71.111A2
PME 71.112A2
PME 71.401A2
PME 71.402A2
PME 71.901A2
PME 72.521A2
PME 72.541A2
PME 73.810A2
PME 73.811A2
PME 73.812A2
PME 73.820A2
PME 73.830A2



PME 73.831A2
PME 73.840A2
PME 75.231A2
PME 75.811A2
PME 75.812A2
PME 75.831A2
PME 76.231A2
PME 76.811A2
PME 76.812A2
PME 76.831A2
AZL 21.00A9
AZL 23.00A9
AGG 3.710
AGG 3.720
AGV 50.100
AGV 50.300


