U n i ve rs a l re l æ e r

G2RS-SERIEN
Slankt design, fleksibel drift

Advanced Industrial Automation

G2RS-relæet fra Omron, den førende producent af industri- og universalrelæer,
sætter nye standarder inden for funktionsdesign og driftsikkerhed. Efter sit
banebrydende arbejde med udvikling af de kompakte interfacerelæer for et årti siden,
er Omron fortsat helt fremme, når det handler om udvikling af nye relæer. G2RS relæet,
som er opbygget på grundlag er Omrons høje krav til kvalitet og driftsikkerhed,
har forbedrede funktioner og øget fleksibilitet, hvilket giver større
brugervenlighed i forbindelse med installation og drift.

Plug-in-relæer med
forbedrede funktioner til
endnu flere applikationer!
Opmærkningsplade

Miljøvenlige cadmiumfri
kontakter
LED-indikator
(grøn farvekode for DC-versioner,
rød farvekode for AC-versioner)
Typenummer og tekniske
oplysninger

Mekanisk indikator

Spærrediode
Spolespænding

Testknap med to trin
Relæ i
normal drift

Testknap
(blå farvekode for
DC-versioner, rød farvekode
for AC-versioner)

SPDT (10A)
Typenummer

DPDT (5A)

G2R-1-S

G2R-1-SN

G2R-1-SNI

G2R-2-S

G2R-2-SN

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

LED-indikator

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

LED-indikator med testknap

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Opmærkningsplade/ mekanisk indikator

G2R-2-SNI

Alle modeller er også tilgængelige med spærrediode til DC-typer.

G2RS-relæer– kvalitet og driftsikkerhed uden sidestykke
Omrons G2RS-relæer giver dig driftsikkerhed, høj ydelse

G2RS-relæerne har et robust og kompakt design og en høj

og et produktudvalg uden sidestykke. Der er tre relætyper

spændingkapacitet. De 1-polede versioner kan opnå en

med både 1-polede og 2-polede kontakter samt AC- og

spænding på op til 440 VAC. De er udviklet til at overholde

DC-spolespændinger. Alle modeller er forsynet med en

Omrons egne høje standarder til kvalitet og miljøvenlighed,

mekanisk indikator og en opmærkningsplade, hvor

hvilket garanterer en lang og driftsikker levetid. Relæerne

identifikationsoplysninger kan angives. 2 af typerne er

opfylder alle relevante internationale standarder, herunder UL,

forsynet med en LED indikator (som lyser grønt ved

CSA, VDE, LR og CE.

DC-spolespænding og rødt ved AC-spolespænding).
Desuden har relæer med alle funktioner en totrins testknap

Desuden får brugere af G2RS relæet valgmulighed mellem

til manuel afprøvning. Testknappen har også farvekoder.

sokler med skruer eller skrueløse sokler (SLC-sokler), hvilket
giver maksimal fleksibilitet i forbindelse med installationen.

Til momentan

Til låsning

drift

1

Træk testknappen ned til første
position, og tryk derefter vha. et
isoleret værkøj på den gule knap
for at aktivere kontaktsættet.

2

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

P2RF-S

P2RF-E

SLC-sokkel

Sokkel 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.
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