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ALGEMEEN 
De CLMMI00N21 is een onderdeel van de PANTHER familie. 
Het externe bedieningstableau wordt geleverd als een 
compleet pakket voor montage op een schakelkastdeur. 
De CLMMI00N21 is een bus-wide MMI en kan worden 
aangesloten via een 5 meter lange kabel (XI582) aan de B-
poort van iedere TIGER of PANTHER regelaar. Het 
bedieningstableau wordt gebruikt voor het bedienen en 
weergeven van alle mogelijke informatie vanuit de TIGER / 
PANTHER regelaars die met elkaar in een systeem zijn 
verbonden. 
De CLMMI00N21 betrekt zijn voeding vanuit de regelaar 
waarop hij is aangesloten en is dus gekoppeld aan dezelfde 
transformator die ook de regelaar van voeding voorziet. 

EIGENSCHAPPEN 
• De CLMMI00N21 beschikt over een MMI en kan 

speciale karaktersets weergeven (b.v. Cyrillic, etc.). 
• De CLMMI00N21 is geschikt als een tableau in 

tafelmodel uitvoering of voor montage op een 
schakelkastdeur. 

• Bus-wide toegang tot alle aangesloten PANTHER / 
TIGER regelaars. 

 



CLMMI00N21 – PRODUCT INFORMATIE 

SPECIFICATIES 
LED Display met achtergondverlichting 
De CLMMI00N21 beschikt over een toetsenbord met acht 
functietoetsen en 4 snelle toegangs velden aan de rechter 
zijkant in het venster. 
De CLMMI00N21 is uitgevoerd met een LCD display. Het 
LCD display (4-lijnen met 16 karakters per lijn) is een dot 
matrix display (240 x 64 dots) voorzien van een oplichtende 
achtergrond met een effictieve levensduur van 3,000 uur 
(actieve bedrijfstijd). De achtergrondverlichting wordt actief 
door het aanraken van de toetsen en blijft daarna tenminste 2 
minuten in bedrijf. Het contrast kan handmatig worden 
ingesteld door een draaiknopje aan de achterzijde van het 
paneel. 
 

Montage opties 
• Als montage aan een deur van een schakelkast. 

• Als uitvoering op een bureaublad met de bijgelverde 
pootjes. 

 

Aansluitingen 
De CLMMI00N21 kan worden aangesloten via een 5 meter 
lange kabel (XI582) aan de B-poort van elke TIGER of 
PANTHER regelaar. Vervolgens kan deze regelaar volledig 
bediend en ingesteld worden. 
Communicatie over de kabel verloopt via een RS232 interface 
met een snelheid van 9600 baud. 
 

Voeding 
De CLMMI00N21 betrekt zijn voeding vanuit de regelaar 
waarop hij is aangesloten en is dus gekoppeld aan dezelfde 
transformator die ook de regelaar van voeding voorziet. 

 
Opgenomen vermogen 
2 VA. 
 

Omgevingscondities 
Werktemperatuur: 0...50 °C 
Opslagtemperatuur: -20...+70 °C 
Relatieve vochtigheid: 5...93% niet-condenserend 
Pollution graad:  Class II 
 

Beschermingstandaard 
IP54 (indien als front-deur gemonteerd in een schakelkast in 
IP54 uitvoering). 
 

Certificaten 
• CE 
• Voldoet FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment. 
 

AFMETINGEN: 

14
4

165

192

10

39

84.4

10
5

 
Fig. 1. Afmetingen (in mm) 
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