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G2RS-SOROZAT
keskeny kivitel, sokoldalúság

Advanced Industrial Automation

Az ipari és általános célú relék piacvezető gyártója, az Omron által kifejlesztett G2RS relé
új mércét állít fel a szolgáltatások és a megbízhatóság terén. Több mint egy évtizeddel
ezelőtt az Omron úttörő szerepet játszott a keskeny kivitelű, csatlakozós relék széleskörű
elterjesztésében, és termékei a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek a
reléfelhasználók körében. Az Omron közismert minőségi és megbízhatósági színvonalának
megfelelően a G2RS relé a szolgáltatások széles körével és sokoldalúságával biztosítja a
felhasználóbarát telepítést, üzembe helyezést és működtetést.

Sokszínu szolgáltatásokkal
rendelkezo, csatlakozós relék
széles köru felhasználásra!
Névtábla

Környezetbarát, kadmiummentes
érintkezők
Működés visszajelző
(Színkódolt; zöld az egyenáramú,
vörös a váltóáramú változatokhoz)
Típusszám és műszaki adatok

Mechanikus
működésjelző

Diódás védelem
Tekercsfeszültség

Kétirányú
tesztgomb

Relé normál
működés
közben

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

SPDT (10A)
Típusszám

DPDT (5A)

G2R-1-S

G2R-1-SN

G2R-1-SNI

G2R-2-S

G2R-2-SN

G2R-2-SNI

Van

Van

Van

Van

Van

Van

LED-es működésjelző

Nincs

Van

Van

Nincs

Van

Van

LED-es működésjelző és tesztgomb

Nincs

Nincs

Van

Nincs

Nincs

Van

Névtábla / mechanikus működésjelző

Minden egyenáramú típus megvásárolható védődiódás változatban is.

A G2RS relék – páratlan minőség és megbízhatóság
Az Omron G2RS reléi páratlan megbízhatóságot, teljesítményt

A G2RS relék ellenálló felépítésük és kis méretük mellett

és termékválasztékot képviselnek. Három relé típuscsalád áll

kiemelkedő kapcsolási teljesítménnyel rendelkeznek; az egy

rendelkezésre, egy és két váltóérintkezős kivitelben egyaránt,

váltóérintkezős változatok akár 440 V váltófeszültségű

illetve váltóáramú és egyenáramú tekercsfeszültségekkel is.

áramköröket is kapcsolhatnak. Ezek a termékek az Omron

Minden modell mechanikus működés-visszajelzővel, valamint

saját, magas minőségi követelményű és környezetbarát

az áramkört azonosító adatok feliratozására szolgáló

szabványai szerint készültek, ezért a hosszú élettartam és

névtáblával is rendelkezik. A leggazdagabb szolgáltatásokkal

a megbízhatóság garantált. Minden jelentős nemzetközi

felszerelt modellek működés visszajelző LED-del is el vannak

szabványnak eleget tesznek, többek között az UL, a CSA,

látva (amely zöld fénnyel világít az egyenáramú

a VDE, az LR és a CE szabványoknak is.

tekercsfeszültségű típusokon, és vörös fénnyel a váltóáramú
tekercsfeszültségű típusokon). Továbbá az összes

Ezenkívül a G2RS csatlakozós ipari relék felhasználói

szolgáltatással ellátott reléken egy kézi ellenőrzésre szolgáló,

a sokoldalú telepíthetőség érdekében csavaros, illetve

két állapotban rögzíthető tesztgomb is található, amely

gyorscsatlakozós sorkapcsokkal (SLC) rendelkező reléaljzatok

szintén színkódolt.

közül választhatnak.

Pillanatnyi

Reteszelt

átkapcsoláshoz

átkapcsoláshoz

1

2

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

Húzza a tesztgombot a
második állásba. (Az érintkező
ezzel zárt helyzetbe került.)

P2RF-S
Rugós gyorscsatlakozótechnikával ellátott
reléaljzat

P2RF-E
Csavaros
érintkezőaljzat
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Hivatalos forgalmazó:

Automatizálás és hajtásrendszerek
• Programozható logikai vezérlők • Hálózatkezelés
• Ember és gép közötti kapcsolat • Invertermeghajtók • Mozgásvezérlés
Ipari alkatrészek
• Elektromos és mechanikus relék • Időzítők • Számlálók
• Programozható relék • Alacsony feszültségű kapcsolók • Tápegységek
• Hőmérséklet- és folyamatvezérlők • Integrált áramkörös relék
• Kijelzőpanelek • Szintszabályozók
Érzékelők és biztonságtechnika
• Fotoelektromos érzékelők • Közelségérzékelők • Forgáskódolók
• Képfeldolgozó rendszerek • Rádiófrekvenciás azonosítórendszerek
• 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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