
LMV2 / LMV3
System LMV2 / LMV3 do palników gazowych i olejowych.
System zarządzania palnikiem z wbudowanym regulatorem
proporcji paliwo/powietrza do palników nadmuchowych,
wejście sygnału zapotrzebowania, do pracy przerywanej (
LMV2 ) lub ciągłej ( LMV3 ) z czujnikiem płomienia UV lub
elektrodą jonizacyjną.
Dane techniczne:
• zasilanie 230 V AC -15 % / +10 %

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena
netto

LMV27.100A2
Mikroprocesorowy sterownik palnika olejowego lub gazowego do pracy
przerywanej z kontrolą zaworów gazowych, elektroniczna regulacja
proporcji paliwo/powietrze, maks. 2 siłowniki, interfejs Modbus

1133,00
zł

LMV26.300A2
Jak LMV27, ale przystosowany do zastosowań gaz-biogaz
i podstawowych dwupaliwowych przy współpracy z układem przełączania
dwóch paliw AGM60.1A9 , sterowanie falownikiem wentylatora

1695,00
zł

LMV37.400A2
Sterownik palnika do pracy ciągłej z systemem kontroli zaworów
gazowych, elektroniczna regulacja proporcji paliwo/powietrze z maks. 2
siłownikami, sterowanie falownikiem wentylatora, interfejs Modbus

1677,00
zł

LMV36.300A2
Jak LMV37 , lecz przystosowany do zastosowań gaz-biogaz
i podstawowych dwupaliwowych przy współpracy z układem przełączania
dwóch paliw AGM60.1A9

1710,00
zł

Akcesoria dodatkowe do LMV2  / LMV3 

Kod modelu Opis Cena
netto



Kod modelu Opis Cena
netto

AGM60.1A9
Układ podłączany do LMV26.300A2 , służący do przełączania
sygnału sterującego zaworem lub sygnałów zwrotnych z układów obydwu
paliw

1584,00
zł

AGV60.50 Kabel do połączenia LMV26 z AGM60.1A9 , długość 0,5 m 42,00 zł

AGG3.131 Zestaw wtyczek podłączeniowych do LMV2 / LMV3 , 1 komplet, RAST 2.5 /
3.5 / 5

461,00
zł

AGG3.132 Zestaw wtyczek podłączeniowych do LMV2 / LMV3 , 10 kompletów, RAST 2.5
/ 3.5 / 5

3812,00
zł

AGG3.151 Zestaw wtyczek podłączeniowych do AGM60.1A9, 1 komplet, RAST 5 255,00
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

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:

LMV 27.100A2
LMV 26.300A2
LMV 37.400A2
LMV 36.300A2

Wyposażenie dodatkowe:



AGM 60.1A9
AGV 60.50
AGG 3.131
AGG 3.132
AGG 3.151
AZL 21.00A9
AZL 23.00A9
AGV 50.100
AGV 50.300


