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    Sleeve (SUS)

กระแสไฟฟาจากแหลงกำเนิดไฟฟา (Power supply wire) สายไฟรับโหลดขนนาด : 2mm x1m 

（DG2N สำหรับ 100V. DG2-SSR*2 มีปลั๊ก)

วัตถุดิบของเคส ：ABS
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สำหรับสกรู M4
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ปุมปรับข้ึน

ปุมปรับลง

33

DG2N DG2-SSR

 ：  SUS316

 ：  

 ：  Class 2
 ：  700 C

DG2N-12/24 DG2N-100 DG2N-200 DG2-SSR

DGC3101 DGC1151 DGC2151 DGC1230

08911800 08911711 08911721 08911790

AC（50 /60Hz）/ DC
12～ 24 V

＊2
AC100V（50/60Hz） Single phase AC200 / 220V 

（50/60Hz）
   Single phase AC100～ 220V

＊3

 

（50/60Hz）

＊1 　
＊1

—

500g 600g

寸   法・仕   様

  สามารถควบคุมอุณหภูมิของ ฮีตเตอรไดอยางงายดาย

DG2N ใชไฟ 100 V. DG2N ใชไฟ 200 V.

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Digital Fine Thermo) DG2N / DG2-SSR

     

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Digital Fine Thermo) DG2N / DG2-SSR

     

。 。

เชื่อมตอไดงาย    เพียงแคตอเขากับฮีตเตอรและตัวจายไฟแลวใสเซนเซอรก็สามารถ 

 　

  　ยึดตัวยึดโลหะเขาหรือสามารถแขวนหรือหอยก็ใชงานไดสะดวก

   

 

จุดเดนจุดเดน

ใชงานไดงาย     สวิทชควบคุมมีแค 2 ปุ ม คือสวิทชเล ื ่อนอุณหภูมิที ่เซ็ทไวขึ ้น

ติดตั้งก็งาย

คุณสมบัติเรื่องการควบคุมที่ยอดเยี่ยม  เนื่องจากใช ไมโครคอมพิวเตอร 

ควบคุมชวงอุณหภูมิที่กวาง กำหนดชวงอุณหภูมิไดครอบคลุม ตั้งแต 0 C ถึง 750 C

มีตัวปองกันไฟฟาลัดวงจร (ฝง output) กรณีที่เกิดการช็อต (ฮีตเตอร)

จึงการันตีเรื่องการควบคุมที่เสถียร 

และลงเทานั ้นสวนที ่เหลือไมโครคอมพิวเตอรจะทำการควบคุมใหอัตโนมัติ 

ควบคุมอุณหภูมิได

อุปกรณปองกันไฟฟาลัด วงจรจะทำงานและตัดไฟ เพื่อความปลอดภัย

ขนาด ขอมูลจำเพาะขนาด ขอมูลจำเพาะ

DG2N ผลิตโดย บริษัทฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

หากใชงานรีเลย ตอเนื่องหลังจากที่หมดอายุการใชงานไปแลว อาจเปนสาเหตุใหเกิดการไฟไหม 

กรณีที่จำนวนรอบการเปด-ปดของ Relay ของ DG2N มากเกินกวาจำนวนครั้งที่กำหนดของ 

output contact  ไปแลว จะมีไฟติดกระพริบถี่เมื่อมีกระแสไฟผาน เพื่อแจงวาหมดอายุการใชงาน

DG2N-SSR

ใชรีเลยเซมิคอนดักเตอร 

มีอายุการใชงานที่นาน เพราะวาไมมีจุดเชื่อมตอกับเครื่อง เหมาะสำหรับการใชงานแบบตอเนื่อง

ยาวนาน(กระแสไฟฟาสูงสุด : 3A)

2

วัตถุดิบปลอก
จุดเชื่อมวัดอุณหภูมิ

ความตางที่ยอมรับ

Limit ในการใชงานทั่วไป
。

ไมมีสายดิน

เซนเซอรที่ใชรวมกัน (Option sensor standard type ที่สเปคเทียบเทากับ DGT0010 )

    Label KCC-G (VX-G) ปลอกหุม Vinyl

(ต่ำกวา 90 C)

ห้าม นำส่วนของ Sleeve  ลงไปในของเหลว 

อุณหภูมิรอบ Sleeve ต้องไม่เกิน 90 C
。

ชื่อผลิตภัณฑ
สต็อกสินคา
รุน
รหัสสินคา

แรงดันไฟฟา

ตัวควบคุม

รูปแบบการควบคุม
ความจุไฟฟา

　◎

ขอบเขตการกำหนดอุณหภูมิ
ขอบเขตการแสดงผลอุณหภูมิ
ความแมนยำในการแสดงผลอุณหภูมิ
ความแมนยำในการชดเชยอุณหภูมิ
ปองกันการลัดวงวรฝง OutPut
สภาพแวดลอมในการใชงาน
อายุการใชงานจุดเชื่อมตอฝง Output
เซนเซอร (Sensor)

น้ำหนัก

　◎สินคานำเขา 　◎

Semi conductor relayRelay
Control ON/ OFF (Tempurature hysteresis : 2 C + 5 วินาที)

กระแสไฟฟา 10 A (Resistance load) 1.5 kW (Resistance load) 3 kW (Resistance load) กระแสไฟฟา 3A (Resistance load)

0 C    750 C
-9 C    800 C

±(1%F.S.+2.5 C)
±3 C 

。 。
。 。

。
ตัดกระแสไฟฟาเมื่อเกิดการช็อตไปยัง Heater

1 แสนครั้ง 2 แสนครั้ง
  5 C ～ 40 C (ความชื้นไมเกิน 85%) ตองไมมีไอนำเกาะ
。

K type thermocoupler (Sensor ที่ใชรวมกัน)

สินคานำเขา

。

～
～ 。

。

。



100V.

100V.

ขอควรระวังในการใชงานขอควรระวังในการใชงาน แผนผังการเดินสายไฟ

หากใช power supply Voltage เกินกวาที่ระบุไว อาจเปนเหตุใหเกิดไฟช็อต
และเปนสาเหตุใหเกิดการลุกไหมของไฟได
ใชกับ Heater โดยเฉพาะหามไมใหใชกับ หลอดไฟชนิด Incandescent lamp,
Electromagnetic contactor (รวมทั้ง รีเลยดวย)

ไมควรใชในสภาพที่มีความเสี่ยงในการระเบิด หรือ วาบไฟ เพราะอาจเปน
สาเหตุใหเกิดการระเบิดหรือวาบไฟได
ไมใชงานในขณะที่มือเปยก อาจเปนเหตุใหไฟช็อตได

หามไมใหทำการดัดแปลงและแกไขสายไฟที่มีมากับเครื่อง
กรณีที่มีการควบคุมโหลดการนำไฟแบบเล็กนอย เชนมีการใช Electromagnetic
contactor, Magnetic valve ฯลฯ ใหพิจารณา DG2LH, DG2LC 

หากใชงาน Controller ทั้งๆที่ Controller เปยกน้ำ อาจเปนสาเหตุให ไฟช็อต 
หรือไฟรั่วได

หามไมใหใชงาน ในกรณีดังตอไปนี้

ในสภาพที่มีแกสกัดกรอน, มีอุณหภูมิสูง หรือต่ำ กวาขอบเขตของ
อุณหภูมิของบริเวณที่กำหนด

ไมใชในที่มีความชื้นสูงมาก เชน หองอาบน้ำ ที่ที่มีไอน้ำและหยดน้ำ

ไมมีเบรกเกอร และสวิทช หากจำเปนใหใสเพิ่มไดที่ฝง Power 
 supply และใชกลองเปดปด Power supply 15B

กรณีที่มี Noise* สูง อาจทำใหเกิดการทำงานผิดพลาดได ควรอยูหางจากที่ที่เกิด 
Noise และควรอธิบายการจัดการกรณีตางๆ เชนเรื่องการเปลี่ยน Power supply 

เปนตน

*Noise คือ สัญญาณรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในแรงดันไฟฟา 

ฮีตเตอร์ 

แบบจุ่ม
เซนเซอร

แบบกันน้ำ
(Thermocouple)

Power supply

ฮีตเตอร์แท่ง

(Thermocouple)
เซนเซอร์

(Block ทำความร้อน)

Terminal block Breaker

Power supply 

Single phase 200 V.

กล่องเปิด- ปิด Power supply 15B

Power supply

       

ฮีตเตอร์ 

แบบจุ่ม
เซนเซอร แบบกันน้ำ
(Thermocouple) Sensor บนผิวของเหลว

ใช้กล่องเปิดปิด Power supply 15B  เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิ ของเครื่อง Controller สูงเกินไป 

และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทำความร้อนสูญเปล่า (empty heating)

Doc-1-Ver 1 Rev.00 Eff: 29/07/20 

＊1：กรณีที่ใชอุณหภูมิเกิน 700 C ขึ้นไป ใหใช Option Sensor (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2)
＊2： 

＊3：
 
 

มีปลั๊กสำหรับไฟ AC 125 มากับสายไฟของ power supply, load แลว กรณีที่ตองการใช input voltage เกิน 125V. ขึ้นไป ใหถอดปลั๊กออก และเปลี่ยนเปนปลั๊กที่เหมาะสมกับ
Voltage นั้นๆ และใช Terminal block ดวย
จำนวนการเปด-ปดของรีเลยนั้น หากวามากเกินกวาจำนวนอายุการใชงานของ Output contact จะมีไฟติดกระพริบถี่เมื่อมีกระแสไฟผานเพื่อแจงวาหมดอายุการใชงานแลว
หากใชงาน Load รีเลยตอเนื่องหลังจากที่หมดอายุการใชงานไปแลว อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมได

。

Single phase 200 V.


