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MYS-SOROZAT

Kompakt kialakítás, kiváló teljesítmény

Advanced Industrial Automation

Az ipari és általános célú relék piacvezető gyártója, az Omron által kifejlesztett MYS
relésorozat új mércét állít fel a teljesítmény és a megbízhatóság terén. Első bevezetése óta
több, mint 500 millió ilyen kis méretű, de nagy teljesítményű relé hagyta el a gyártósort.
Az Omron közismert minőségi és megbízhatósági színvonalára építve ez a valóban sokoldalú
relé gyakorlatilag szabvánnyá vált, amely a szolgáltatások széles körével és sokoldalúságával
biztosítja a felhasználóbarát telepítést, üzembe helyezést és működtetést. Az MYS relé
használata egyaránt ideális választás az ipari vezérlőrendszerekben, illetve a kereskedelmi
és háztartási készülékekben/berendezésekben.

Tesztgomb
(Színkódolt; kék
az egyenáramú,
piros a váltóáramú
változatokhoz)

Sokoldalú, csatlakozós relé,
amely új mércét állít fel!

Mechanikus
működésjelző

Környezetbarát,
kadmiummentes
érintkezők

Cikkszám

Tekercsfeszültség
Diódás, illetve
CR-védelem

Azonosítótábla

Kétirányú tesztgomb
Műszaki adatok
LED-es működésjelző
(Színkódolt; zöld az
egyenáramú, piros a
váltóáramú változatokhoz)

Relé normál
működés
közben

DPDT (10A)
Típusszám

4PDT (5A)

MY2

MY2N

MY2IN

MY4

MY4N

MY4IN

Azonosítótábla / mechanikus működésjelző

Igen

Igen

LED-es működésjelző

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

LED-es működésjelző és tesztgomb

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Az egyes típusok kettős csatlakozókkal is kaphatók, diódás védelemmel az egyenáramú típusokhoz
és CR-védelemmel a váltóáramú típusokhoz.

MYS relésorozat – a reléfelhasználók első
számú választása
Az Omron MYS reléi páratlan megbízhatóságot és teljesítményt

Az MYS relék az Omron saját, magas minőségi követelményű

kínálnak, ezért a reléfelhasználók elsőként ezt a típust

és környezetbarát szabványai szerint készültek, ezért a hosszú

választják. Három relétípuscsalád áll rendelkezésre, két

élettartam és a megbízhatóság garantált. Minden jelentős

és négy váltóérintkezős kivitelben egyaránt, illetve váltóáramú

nemzetközi szabványnak eleget tesz. Ezenkívül a MYS

és egyenáramú tekercsfeszültségekkel is. Minden modell

csatlakozós relék felhasználói a sokoldalú telepíthetőség

mechanikus működés-visszajelzővel, valamint az áramkört

érdekében csavaros, illetve gyorscsatlakozós sorkapcsokkal

azonosító adatok feliratozására szolgáló azonosítótáblával

(SLC) rendelkező reléaljzatok közül választhatnak.

is rendelkezik. A leggazdagabb szolgáltatásokkal felszerelt
modellek működés-visszajelző LED-del is el vannak látva
(amely zöld fénnyel világít az egyenáramú tekercsfeszültségű
típusokon, és piros fénnyel a váltóáramú tekercsfeszültségű
típusokon). Továbbá az összes szolgáltatással ellátott reléken
egy kézi ellenőrzésre szolgáló, két állapotban rögzíthető
tesztgomb is található, amely szintén színkódolt.
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Pillanatnyi
átkapcsoláshoz

Reteszelt
átkapcsoláshoz

Az érintkező működtetéséhez
tolja fel a tesztgombot az
első pozícióba, majd nyomja
meg a sárga gombot egy
szigetelt szerszámmal.

Tolja fel a tesztgombot
a második pozícióba.
(Az érintkező ezzel zárt
helyzetbe került.)

PYF-S

PYF

Csavarnélküli
gyorscsatlakozós aljzat

Csavaros
érintkezőaljzat

OMRON ELECTRONICS Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3.
Tel: +36 (0) 1 399 30 50
Fax: +36 (0) 1 399 30 60
www.omron.hu

Ausztria
Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Franciaország
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Oroszország
Tel: +7 095 745 26 64
www.russia.omron.com

Belgium
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Hollandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Portugália
Tel: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Cseh Köztársaság
Tel: +420 234 602 602
www.omron.cz

Lengyelország
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.com.pl

Spanyolország
Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Dánia
Tel: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Németország
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Svédország
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Egyesült Királyság
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk

Norvégia
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Svájc
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Finnország
Tel: +358 (0) 9 549 58 00
www.omron.fi

Olaszország
Tel: +39 02 32 681
www.omron.it

Törökország
Tel: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Közép-Kelet, Afrika és Kelet-Európa más országai számára,
Tel: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

Hivatalos forgalmazó:

Ipari automatizálás és hajtástechnika
• Programozható logikai vezérlők • Hálózatok
• Interaktív terminálok • Frekvenciaváltók • Szervohajtások
Ipari alkatrészek
• Relék • Időrelék • Számlálók
• Programozható relék • Kapcsolók • Tápegységek
• Hőmérsékletszabályozók
• Panelműszerek • Szintérzékelők • Mágneskapcsolók
Érzékelők és biztonságtechnika
• Fotoelektromos kapcsolók • Közelítéskapcsolók • Elfordulásérzékelők
• Alakfelismerő rendszerek • Rádiófrekvenciás azonosító rendszerek
• Biztonsági kapcsolók • Biztonsági relék • Biztonsági érzékelők
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Bár hibátlanságra törekedtünk, az Omron Europe BV és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak
semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban közölt információ helyességéért vagy teljességéért.
Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre.
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