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ŘADA MYS
k o m p a k t n í d e s i g n , s k v ĕ l ý v ý k o n

Advanced Industrial Automation

Relé řady MYS od společnosti Omron, předního výrobce průmyslových a univerzálních relé,
zavádí nový standard v oblasti výkonu a spolehlivosti. Od prvního zavedení typu těchto
výkonových minirelé jich výrobní linku opustilo již více než 500 miliónů. Toto vskutku univerzální
relé, které se vyznačuje vynikající kvalitou a spolehlivostí výrobků společnosti Omron, přináší
vylepšené funkce a zvýšenou pružnost pro ještě snadnější instalaci, uvedení do provozu
a vlastní provoz. Řada MYS je ideální pro použití v průmyslových řídicích aplikacích i jako
zařízení/instalace pro obchodní použití nebo pro domácnost.

Univerzální zásuvné relé, které
představuje nový standard!
Testovací tlačítko
(Modrá pro verze
napájené stejnosměrným
proudem, červená pro
verze napájené
střídavým proudem)

Mechanický indikátor

Ekologické kontakty bez
obsahu kadmia

Číslo dílu

Napětí cívky
Diodové odrušení nebo
odrušení RC členem

Štítek

Tlačítko ověření správné funkce
Technické informace
Kontrolka
(zelená pro verze napájené
stejnosměrným proudem,
červená pro verze napájené
střídavým proudem)

Relé
v běžném
provozu

DPDT (10A)

4PDT (5A)

Číslo typu

MY2

MY2N

MY2IN

MY4

MY4N

MY4IN

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

Modely jsou k dispozici také s dvojitými kontakty, diodovým odrušením u stejnosměrných typů a odrušením RC členem
u typů na střídavé napětí.

Relé řady MYS – první volba mezi uživateli relé
Protože relé Omron řady MYS nabízejí bezkonkurenční

Relé řady MYS jsou plně v souladu s náročnými standardy

spolehlivost a výkon, patří k první volbě mezi uživateli relé.

společnosti Omron pro výrobu vysoce kvalitních a ekologických

K dispozici jsou tři typy, ve dvoupólovém a čtyřpólovém

produktů. Z tohoto důvodu je garantována spolehlivost

uspořádání přepínacích kontaktů a rovněž ve verzích se

po celou dobu životnosti produktu. Splňují všechny důležité

střídavým a stejnosměrným napětím cívek. Všechny modely

standardy, včetně UL, CSA, VDE, LR a CE. Uživatelé zásuvného

disponují mechanickým indikátorem a štítkem, na který lze

relé MYS mají možnost volby způsobu instalace: modely

přidat identifikační údaje. Základní i plně vybavené modely

se šroubovou svorkovnicí a modely s pružnými svorkami (SLC).

disponují indikátory LED (zelená pro typy se stejnosměrným
napětím cívek a červená pro typy se střídavým napětím cívek).
Plně vybavená relé jsou navíc opatřená tlačítkem ověření
obousměrné akce. Testovací tlačítko je též barevně označeno.
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Okamžitý
provoz
Nastavte testovací tlačítko
do první pozice, potom
přepněte kontakt tak, že
pomocí izolovaného nástroje
stisknete žluté tlačítko.

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

PYF-S

PYF

Patice
s pružnými svorkami

Patice
se šroubovými svorkami
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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,
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dokumentu. Vyhrazujeme si právo dokumentaci kdykoli a jakkoli měnit bez předchozího upozornění.
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