
CÔNG TẮC ÁP SUẤT 
DANFOSS MBC 5000
(061B201266)
Công tắc áp suất Danfoss MBC 5000 - 061B201266:
phạm vi cài đặt: -0,2 ~ 1,0 bar; Áp suất làm việc tối đa:
15 bar; kích thước kết nối áp suất: 1/4 inch; Độ kín: IP65.
Contact: 0982 67 24 67 - online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TẮC ÁP SUẤT
DANFOSS MBC 5000 - 061B201266

Trọng lượng tổng 0.28 kg

Trọng lượng tịnh 0.19 kg

EAN 5702428366618

Tín hiệu cảnh báo Falling

Nhiệt độ môi trường tối đa [°C] 85 °C

Nhiệt độ môi trường tối thiểu
[°C]

-40 °C

Nhiệt độ môi trường tối đa [°F] 185 °F

Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°F] -40 °F

Chứng nhận CCC CE EAC LVD RoHS RoHS China LLC CDC EURO-
TYSK

Áp suất nổ [bar] 30 bar

Chức năng công tắc SPDT

Định mức công tắc AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V

https://congnghieplanh.com/
https://congnghieplanh.com/san-pham/ap-suat-danfoss-mbc-5000-061b201266/


Diff. tối đa [bar] 0.45 bar

Diff. tối thiểu [bar] 0.3 bar

Kết nối điện Male/Female Female

Kết nối điện DIN-plug

Kích thước kết nối điện Pg 11

Chuẩn kết nối điện EN 175301-803-A

Chuẩn kỹ thuật điện EN 60947-5

Mức bảo vệ IP65

Thiết lập mặc định [bar] 0.5 bar

Thiết lập mặc định [MPa] 0.05 MPa

Áp suất test tối đa [bar] 15 bar

Áp suất test tối đa [psig] 218 psig

Áp suất làm việc tối đa [bar] 15 bar

Áp suất làm việc tối đa [psig] 220 psig

Quy cách đóng gói Nhiều sản phẩm

Kích thước kết nối áp suất 1/4

Chuẩn kết nối áp suất ISO 228-1

Loại kết nối áp suất G

Áp suất Male/Female Female

Phân loại theo áp suất Áp suất thấp

Bộ phận cảm biến áp suất Ống

Phụ kiện sản phẩm Phụ kiện công tắc

Mô tả sản phẩm Công tắc áp suất

Tên dòng sản phẩm MBC



Nhóm sản phẩm Công tắc và bộ điều nhiệt

Tên sản phẩm Công tắc áp suất Danfoss

Số lượng đóng gói 32 cái / thùng

Phạm vi điều chỉnh tối đa [bar] 1 bar

Phạm vi điều chỉnh tối thiểu [bar] -0.2 bar

Phạm vi điều chỉnh tối đa [MPa] 0.1 MPa

Phạm vi điều chỉnh tối thiểu
[MPa]

-0.02 MPa

Chức năng reset Auto

Khả dụng với Không

Từ khóa thông số kỹ thuật 1011-1CB04

Dòng sản phẩm Danfoss MBC 5000 series
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