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ALGEMEEN 
De CLTG00MMIN01 is een onderdeel van de TIGER familie. 
Het externe bedieningstableau wordt geleverd als een 
compleet pakket met een montageset voor in een 
schakelkastdeur. 
De CLTG00MMIN01 is een bus-wide MMI en kan worden 
aangesloten via een, bijgesloten 1,5 meter lange lintkabel, 
aan de CLTG38L01 en 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 CLTG00MMIN01 betrekt zijn voeding vanuit de 
CLTG38L01 regelaar waarop hij is aangesloten en is dus 
gekoppeld aan dezelfde transformator die ook de regelaar 
van voeding voorziet.

KENMERKEN
• De CLTG00MMIN01 is geschikt voor het installeren in 

een schakelkastdeur of op een wand. 
• Bus-wide toegang naar alle aangesloten PANTHER / 

TIGER regelaars. 
• Geen invloed door verstoring van b.v. 

frequentieregelaars in de schakelkast (gespecificeerd 
door CE testen). 

 
 



CLTG00MMIN01 – PRODUCT INFORMATIE 

SPECIFICATIES 
LCD Display met achtergondverlichting 
De CLTG00MMIN01 is voorzien van een display en een 
toetsenbord met acht functietoetsen en vier snelle 
toegangstoetsen aan de rechter zijde van het venster. Het 
LCD display bevat 4-lijnen met ieder 16 karakters en is 
voorzien van achtergrondverlichting. 
 

Montage optie 
• Deurmontage met afdichtingsring. 

• Dinrail 

Aansluiting 
De externe MMI CLTG00MMIN01 wordt aangesloten met een 
meegeleverde 1,5 meter lange bandkabel aan de 
CLTG38L01 en wordt gebruikt voor het weergeven en 
bedienen van TIGER / PANTHER regelaars in het systeem. 
 

Voeding 
Spanning 
De CLTG00MMIN01 betrekt zijn voeding vanuit de 
CLTG38L01 regelaar waarop hij is aangesloten via de 
bandkabel en is dus gekoppeld aan dezelfde transformator. 

Opgenomen vermogen 
Minder dan 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: 
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Fig. 1. Afmetingen (in mm). 
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