U n i ve rs e l e re l a i s

MY-S-SERIE

compact ontwerp, uitstekende prestaties

Advanced Industrial Automation

Met de MY-S-relaisserie van Omron, een toonaangevende fabrikant van industriële en universele
relais, wordt een nieuwe norm vastgesteld op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid.
Sinds de introductie heeft Omron al meer dan 500 miljoen miniatuurvermogenrelais
geproduceerd. Deze uiterst veelzijdige relais vormen een nieuwe norm. De relais voldoen in alle
opzichten aan de vermaarde normen voor kwaliteit en betrouwbaarheid van Omron en bieden
uitgebreide functies en flexibiliteit voor een gebruiksvriendelijkere installatie en werking.
De MY-S is uitermate geschikt voor zowel industriële besturingstoepassingen
als commerciële apparatuur en woninginstallaties.

Veelzijdig insteekrelais dat
de norm vaststelt!
Testknop
(Voorzien van kleurcode:
blauw voor DC-versies,
rood voor AC-versies)

Mechanische indicator

Milieuvriendelijke,
cadmiumvrije contacten

Artikelnummer

Spoelspanning
Blusdiode/
CR-onderdrukking

Label

Testknop met twee standen
Technische informatie
LED-indicator
(Voorzien van kleurcode:
groen voor DC-versies,
rood voor AC-versies)
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Nee

Nee

Ja

Label/mechanische markering

Er zijn ook modellen verkrijgbaar met vertakte contacten en blusdiode voor versies met DC-spanning en CR-onderdrukking
voor versies met AC-spanning.

MY-S-relaisserie - de eerste keus onder gebruikers
van relais
De MY-S-relais van Omron zijn door de ongeëvenaarde

De MY-S-relais zijn vervaardigd aan de hand van de eigen

betrouwbaarheid en prestatie de eerste keus onder de gebrui-

hoge kwaliteits- en milieunormen van Omron, waardoor een

kers van relais. Er zijn drie typen relais beschikbaar, met zowel

lange, betrouwbare werkingsduur is gewaarborgd. Zij voldoen

twee- als vierpolige wisselcontacten en met zowel AC- als

aan alle relevante internationale normen, zoals UL, CSA, VDE,

DC-spoelspanning. Alle modellen zijn uitgerust met een

LR en CE. Bovendien kunnen gebruikers van de MY-S-insteek-

mechanische indicator en een label waarop identificatiegege-

relais kiezen uit schroefaansluitingen of schroefloze

vens kunnen worden vermeld. De standaardmodellen en

klemverbindingen (SLC) voor een maximale flexibiliteit

modellen met volledige functionaliteit bevatten een LED-indi-

bij de installatie.

cator (die groen brandt bij DC-spoelspanning en rood bij
AC-spoelspanning). Bovendien zijn de relais met alle opties
uitgerust met een testknop met twee standen voor handmatig
testen. Ook deze knop is voorzien van een kleurcode.
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Voor een

Voor een

kortstondige

continue

werking

werking

Zet de testknop in de eerste stand
en druk vervolgens op de gele
knop met een geïsoleerd stuk
gereedschap om het contact
in werking te stellen.

Zet de testknop in de tweede
stand. (Het contact bevindt zich
nu in de vergrendelde stand.)

PYF-S

PYF

Aansluitvoeten met
schroefloze klemverbinding

Aansluitvoeten met
schroefaansluiting
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Geautoriseerd distributeur:

Systemen voor industriële automatisering
• PLC’s • Netwerken
• Mens-machine interfaces • Frequentieregelaars • Motion control
Industriële componenten
• Relais, elektrisch en mechanisch • Timers • Tellers
• Programmeerbare relais • Laagspanningsschakelinrichtingen
• Voedingen • Temperatuur- en procesregelaars • Solid-state relais
• Paneelmeters • Niveauregelaars
Detectie en veiligheid
• Fotocellen • Benaderingsschakelaars • Roterende impulsgevers
• Vision-systemen • RFID-systemen • Veiligheidsschakelaars
• Veiligheidsrelais • Veiligheidssensoren
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Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of haar dochterondernemingen en filialen geen enkele
garantie met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit document. Wij behouden ons het
recht voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
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