INSULATED ENCLOSURES (TN2 ∅22)
The mounting holes of this series of insulated enclosures are ∅22 mm. Single-hole insulated enclosures are available
in yellow and gray. All the others are in gray, the upper base and contact block are of exclusive type, which is different
from those of ∅22/∅30 series control components. The dimension and type of the upper buse are same as those of
∅22/∅30 series control components.
TN2-BA (TN2-B1A)

@ n/a

TN2-BB (TN2-B1B)

@ n/a

TN2-BC (TN2-B1C) 1NO, 1NC @ n/a

คอนแทคบ๊อกสวิตช์กด 1A (1NO) สําหรับใช้กับบ๊อกพลาสติก คอนแทคบ๊อกสวิตช์กด 1B(1NC) สําหรับใช้กับบ๊อกพลาสติก คอนแทคบ๊อกสวิตช์กด 1C (1NO,1NC) สําหรับใช้กับบ๊อกพลาสติก

 THE ASSEMBLY OF INSULATED ENCLOSURES AND SWITCH
1. Take apart the upper cover and the lower base of the insulated enclosure.
2. Fix the contact block on the lower base, and the upper base on the upper cover.
(standard contact block needs underneath packing)
3. Connect the upper cover with the lower base into one kit.
• The protection structure for this series of insulated enclosures is IP65 (IBC144).
• All the illuminated switches used in the insulated enclosures are direct type.

STANDARD CONTACT BLOCK FOR INSULATED ENCLOSURES
TN2-B1ab TN2-B2a คอนแทคบ๊อกสวิตช์กดสําหรับใช้กับบ๊อกพลาสติก
TN2-B1ab (1NO +1NC)

@ n/a

TN2-B2a (2NO)		

@ n/a

TN2-B2b (2NC) 		

@ n/a

TN2-B2c (2NO, 2NC)

@ n/a

ฐานเสริมสำหรับคอนแทคบล็อค
(ใช้กับบล็อคพลาสติก)
NO 2TN2B104
สำหรับสวิตช์กดรุ่น TN ราคา 20 บาท
NO 2TN2B105
สำหรับสวิตช์กดรุ่น T2
ใช้กับบ๊อกรุ่น TN2 ราคา 20 บาท

NO 2TN2B104

NO 2TN2B105

ILLUMINATED CONTACT BLOCK FOR INSULATED ENCLOSURES
TN2-BI1ab TN2-BI2a คอนแทคบ๊อกสวิตช์กดชนิดมีแลมป์สําหรับใช้กับบ๊อกพลาสติก
TN2-BI1ab (1NO +1NC)
TN2-BI2a (2NO)		
TN2-BI2b (2NC)		
TN2-BI1a (1NO)		
TN2-BI1b (1NC) 		
TN2-BI1c (1NO, 1NC)
TN2-BI2c (2NO, 2NC)

LAMP HOLDER BLOCKS (FOR INSULATED ENCLOSURES)
คอนแทคบ๊อกไพลอตแลมป์สําหรับใช้กับบ๊อกพลาสติก
TNPS-3 @ n/a

@ n/a
@ n/a
@ n/a
@ n/a
@ n/a
@ n/a
@ n/a

SERIES CABLE GLAND HPF-12 (TG-20) @ n/a
Diameter of Cables: ∅7 - ∅12.5 Operating temperature : -40 ํC 100 ํC

เคเบิ้ลแกลนด์
INSULATED ENCLOSURES DIMENSIONS TN2 : ∅22mm TN3 : ∅30mm บ๊อกพลาสติก
TN2-B1

@ n/a

TN2-B2

@ n/a

TN2-B3

@ n/a

TN2-B4

@ n/a

TN2-B5

22 มม. 1 ช่อง		

22 มม. 2 ช่อง		

22 มม. 3 ช่อง		

22 มม. 4 ช่อง		

22 มม. 5 ช่อง

TN3-B1

TN3-B2

TN3-B3

TN3-B4

TN3-B5

@ n/a

30 มม. 1 ช่อง		

@ n/a

30 มม. 2 ช่อง		

@ n/a

30 มม. 3 ช่อง		

@ n/a

30 มม. 4 ช่อง		

@ n/a
@ n/a

30 มม. 5 ช่อง

23

