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BENNING MCU 3000 -
UUDEN SUKUPOLVEN VALVOJA 
• Uusi joustava, modulaarinen ja selkeä käyttöliittymä Benning
 järjestelmien konfigurointiin ja operointiin

• Kaikki toiminallisuudet ja konfiguraatiomuutokset tehtävissä
 suoraan järjestelmän näytöltä (ei erillistä huolto-ohjelmistoa)

• Ethernet ja wifi liitännät paikallis- tai verkkoyhteyteen 

• Integroitu TCP/IP-sovitin tarjoaa erilaisia etävalvonta- ja
 ohjausominaisuuksia (Modbus, Profibus, IEC61850…)

• Paljon valmiiksi integroituja toiminallisuuksia, kustannustehokas tuote

• Joustava hälytysten konfigurointi

• Vikailmoitus ja tapahtumatiedot, jossa on aika- ja päivämäärätiedot

• Integroitu mittaustietojen tallennus

• Eri käyttäjätasot mahdollisia 

• Yhteen valvojaan voidaan kytkeä kolme erillistä järjestelmää

• Kiinteä 10 tuuman kapasitiivinen kosketusnäyttö



• Uudet tehokkaammat hakkuritekniikkaan perustuvat moduulit

• Moduulit vaihdettavissa jännitteisenä

• Yhteensopiva MCU 3000 valvojan kanssa

• Hyötysuhde jopa 96%, enemmän tehoa yhdestä moduulista

• Uudet moduulit voidaan asentaa vanhojen 3000 HDi moduulien tilalle

• Laaja tulojännitealue, moduulin syöttö myös DC-jännitteellä  

• Samaa tasasuuntaajamoduulia voidaan käyttää DC-DC muuntimena

• Nyt myös uudet vapaasti tuulettuvat tasasuuntaajamoduulit

BENNING TEBECHOP 3000 SE –
TEHOMODUULIT
TASASUUNTAAJAT JA
DC-DC MUUNTIMET

Syöttö
Jäähdytys
Lähtöjännite
12V
24V
48V
110V
220V

Tebechop 3000 SE

230VAC 1-vaihe
Puhallin
Lähtövirta
75A
63A
50A
28A
14A

Tebechop 3000 SE CC

230VAC 1-vaihe
Vapaasti tuulettuva
Lähtövirta
–
42A
31A
14A
7A

Tebechop 13500

230VAC 3-vaihe
Puhallin
Lähtövirta
–
–
250A
110A
55A



BENNING-TUOTTEET NYT CELLTECHILTÄ
Celltech on yksi Suomen johtavista akku-, paristo- ja virran-
syöttöjärjestelmien toimittajista. Olemme toimineet alalla jo 
30 vuotta. Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on moni- 
puoliset taidot ratkaista asiakkaidemme tarpeita ja haasteita.

Benning on luotettavien ja tehokkaiden virransyöttöjärjest-
elmien toimittaja vaativiin kohteisiin, kuten teollisuuteen, 
tietoliikenteeseen, terveydenhuolto- ja sairaalateknologiaan. 
Benning tunnetaankin kansainvälisesti laadun edelläkävijänä. 
Celltech maahantuo ja myy Benning-tuotteita Suomessa.

Celltech vastaa myös Benning-laitteiden huollosta, varaosista ja 
asennuspalveluista. Teemme huoltoja ja asennuksia virran-
syöttöjärjestelmien lisäksi myös akustoille. Huoltopalvelumme 
ovat vain puhelinsoiton päässä!

Celltech Oy
Sinimäentie 6
02630 Espoo
+358 207 999 640
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www.celltech.fi


