U n i ve rz á l n í re l é

ŘADA G2RS
ú z k á k o n s t r u k c e , š i r o k é v y u ž i t í

Advanced Industrial Automation

Relé G2RS od společnosti Omron, předního výrobce průmyslových a univerzálních relé,
stanovila nový standard v oblasti konstrukce a spolehlivosti. Je tomu více než deset let,
kdy společnost Omron razila cestu širokému využití tenkých Interfejsová relé. I dnes
je společnost Omron pro uživatele relé stále volbou číslo jedna. Relé G2RS, která
se vyznačují věhlasnou kvalitou a spolehlivostí produktů společnosti Omron,
přináší vylepšené funkce a zvýšenou pružnost pro maximální usnadnění
instalace, testování a použití ve vlastním provozu.

Paticová relé s vylepšenými
funkcemi pro další
možnosti využití!
Štítek

Ekologické kontakty bez
obsahu kadmia
Kontrolka
(zelená pro verze napájené
stejnosměrným proudem, červená pro
verze napájené střídavým proudem)
Číslo dílu a technické údaje

Mechanický indikátor

Diodový usměrňovač
Napětí cívky

Tlačítko ověření
správné akce

Relé
v běžném
provozu

Testovací tlačítko
(modrá pro verze napájené
stejnosměrným proudem,
červená pro verze napájené
střídavým proudem)

SPDT (10A)
Číslo typu

DPDT (5A)

G2R-1-S

G2R-1-SN

G2R-1-SNI

G2R-2-S

G2R-2-SN

G2R-2-SNI

Štítek/ mechanické značení

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kontrolka

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Kontrolka s testovacím tlačítkem

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Všechny modely jsou také k dispozici s diodovým usměrňovačem pro stejnosměrné typy.

Relé G2RS – bezkonkurenční kvalita
a spolehlivost

Konstrukce relé G2RS je robustní a přesto kompaktní.

Relé G2RS společnosti Omron nabízená v několika verzích

Současně poskytuje vysoký přepínací výkon; jednopólové verze

poskytují bezkonkurenční spolehlivost a výkon. K dispozici jsou

jsou dokonce schopny přepínat až 440 V střídavého napětí.

tři typy, v jednopólovém a dvoupólovém uspořádání přepínacích

Jsou plně v souladu s náročnými standardy společnosti Omron

kontaktů a rovněž ve verzích se střídavým a stejnosměrným

pro výrobu vysoce kvalitních a ekologických produktů. Z tohoto

napětím cívek. Všechny modely disponují mechanickým

důvodu je garantována spolehlivost po celou životnost

indikátorem a štítkem, na který lze přidat identifikační údaje.

produktu. Splňují všechny důležité standardy, včetně UL, CSA,

Základní i plně vybavené modely disponují indikátory LED

VDE, LR a CE.

(zelená pro typy se stejnosměrným napětím cívek a červená
pro typy se střídavým napětím cívek). Plně vybavená relé jsou

Uživatelé paticového relé G2RS mají možnost volby způsobu

navíc opatřena tlačítkem ověření správné funkce.

instalace: modely se šroubovou svorkovnicí a modely

Průběh ověřování je též barevně značen.

s bezšroubovými svorkovnicemi (SLC).

Okamžitý

Uzamčení

provoz

1

Zatlačte testovací tlačítko do první
pozice, potom přepněte kontakt
tak, že pomocí izolovaného
nástroje stisknete žluté tlačítko.

2

Zatlačte testovací tlačítko
do druhé pozice. (Kontakt
je nyní v uzamčené pozici).

P2RF-S

P2RF-E

Bezšroubová
svorkovnice

Šroubová
svorkovnice
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Autorizovaný distributor:

Automatizace a pohony
• Programovatelné logické automaty • Sítě
• Programovatelné terminály • Frekvenční měniče • Servopohony
Průmyslové komponenty
• Relé, elektrická a mechanická • Časovače • Čítače
• Programovatelná relé • Nízkonapěťové stykače • Napájecí zdroje
• Teplotní a procesní regulátory • Integrovaná relé
• Panelové indikátory • Hladinové spínače
Snímače a bezpečnost
• Fotoelektrické snímače • Bezdotykové snímače • Rotační dekodéry
• Kamerové systémy • Systémy RFID • Bezpečnostní spínače
• Bezpečnostní relé • Bezpečnostní snímače
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Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost společností Omron Europe BV,
jejich poboček a partnerských společností, nelze zaručit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto
dokumentu. Vyhrazujeme si právo dokumentaci kdykoli a jakkoli měnit bez předchozího upozornění.
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