U n i ve rs a l re l æ e r

MYS-SERIEN

kompakt design, fremragende ydelse

Advanced Industrial Automation

MYS-relæserien fra Omron, den førende producent af industri- og universalrelæer, sætter allerede
nye standarder for ydelse og driftsikkerhed. Der er allerede produceret mere end 500 millioner
af disse mini-effektrelæer, siden de blev introduceret. Dette yderst alsidige relæ, som er udviklet
på grundlag er Omrons høje krav til kvalitet og driftsikkerhed, er blevet en udbredt standard.
Det har forbedrede funktioner og øget fleksibilitet, hvilket giver større brugervenlighed
i forbindelse med installation, indkøring og drift. MYS er ideelt til anvendelse i industrielle
styringsapplikationer samt i udstyr/installationer til kommerciel brug og i hjemmet.

Alsidigt plug-in-relæ, der
sætter standarden!
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Opmærkningsplade/ mekanisk indikator

MY4IN

Der kan også fås typer med tvillingekontakter til små strømme, spærrediode for DC-spændingstyper og CR-led for AC-spændingstyper.

MYS-relæserien – relæbrugernes foretrukne valg
Omrons MYS-relæer giver en uovertruffen driftssikkerhed

MYS-relæerne er udviklet til at overholde Omrons egne høje

og ydelse, og de er derfor relæbrugernes foretrukne valg.

standarder for kvalitet og miljøvenlighed, hvilket garanterer

Der er tre relætyper med både 2-polede og 4-polede kontakter

en lang og driftsikker levetid. Relæerne opfylder alle relevante

samt AC- og DC-spolespændinger. Alle modeller er forsynet

internationale standarder, herunder UL, CSA, VDE, LR og CE.

med en mekanisk indikator og en opmærkningsplade, hvor

Desuden får brugere af plug-in-relæet valgmulighed mellem

identifikationsoplysninger kan angives. 2 af typerne er

sokler med skruer eller skrueløse sokler (SLC-sokler), hvilket

forsynet med en LED-indikator (som lyser grønt på typer med

giver maksimal fleksibilitet i forbindelse med installationen.

DC-spolespænding og rødt på typer med AC-spolespænding).
Desuden har relæer med alle funktioner en totrins testknap
til manuel afprøvning. Testknappen har også farvekoder.
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Til

Til

momentan

låsning

drift
Skub testknappen op til første
position, og tryk derefter vha.
et isoleret værktøj på den gule
knap for at aktivere kontaktsættet.

Skub testknappen op til anden
position. (Kontakten er nu
i låst position).

PYF-S

PYF

SLC-sokkel

Sokler med skruer
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Autoriseret forhandler:

Automation and Drives
• PLC • Netværk
• Operatørterminaler • Frekvensomformere • Servosystemer
Industrial Components
• Relæer, elektriske og mekaniske • Timere • Tællere
• Programmerbare relæer • Lavspændingsmateriel • Strømforsyninger
• Temperatur- og procesregulatorer • Endestop
• Panelmetre • Niveauregulatorer
Sensors and Safety
• Fotoaftastere • Laserafstandsmålere • Impulsgivere
• Visionssystemer • RFID-systemer • Sikkerhedsendestop
• Sikkerhedsmoduler • Lysgitre og lysbomme
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Selvom vi gør alt for at være perfekte, stiller Omron Europe BV og tilhørende datterselskaber ingen garantier for eller
fremsætter ikke erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der er beskrevet i dette dokument.
Vi forbeholder os retten til til hver en tid at foretage ændringer uden forudgående varsel.
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