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Advanced Industrial Automation

Przekaźnik G2RS firmy Omron, wiodącego producenta przekaźników przemysłowych
i uniwersalnych, ustanawia nowe standardy w dziedzinie funkcji i niezawodności.
Od czasu wprowadzenia małogabarytowych przekaźników interfejsowych ponad dekadę
temu, firma Omron nieodmiennie zajmuje pierwsze miejsce na liście najchętniej
wybieranych producentów przekaźników. Przekaźnik G2RS, charakteryzuje nie tylko
sławna jakość i niezawodność typowa dla produktów firmy Omron, lecz również
dodatkowe funkcje oraz elastyczność montażu, rozruchu i eksploatacji.

Przekaźniki wtykowe o rozbudowanych
funkcjach zapewniają możliwość tworzenia
jeszcze większej liczby aplikacji!
Tabliczka znamionowa

Przyjazne dla środowiska
naturalnego styki bezkadmowe
Wskaźnik LED
(Kod kolorów: zielony dla wersji
stałoprądowych, czerwony dla
wersji zmiennoprądowych)
Numer katalogowy
i informacje techniczne

Wskaźnik mechaniczny

Tłumik diodowy
Napięcie uzwojenia

Dwustanowy
przycisk
testowy

Przekaźnik
podczas
normalnej
pracy

Przycisk testowy
(Kod kolorów: niebieski dla wersji
stałoprądowych, czerwony dla
wersji zmiennoprądowych)

SPDT (10A)
Numer typu

DPDT (5A)

G2R-1-S

G2R-1-SN

G2R-1-SNI

G2R-2-S

G2R-2-SN

G2R-2-SNI

Tabliczka znamionowa/mechaniczny wskaźnik stanu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wskaźnik LED

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Wskaźnik LED z przyciskiem testowym

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Wszystkie modele są dostępne również z tłumikiem diodowym dla typów obsługujących napięcia stałoprądowe.

Przekaźniki G2RS – niedościgniona jakość
i niezawodność
Dostępne w wielu odmianach przekaźniki G2RS firmy Omron

Przekaźniki G2RS mają solidną i zwartą konstrukcję, a przy tym

oferują niedoścignioną niezawodność. Dostępne są trzy typy

duże możliwości przełączeniowe. Wersje jednobiegunowe mogą

przekaźników, zarówno w układach jedno- jak i dwubiegunowych

przełączać przy napięciach aż 440 V~. Przekaźniki wykonane

przełączanych styków, a także w układach z uzwojeniem

są zgodnie z wysokimi wewnętrznymi standardami firmy Omron

napięciowym stałoprądowym i zmiennoprądowym.

dotyczącymi jakości i ochrony środowiska, co gwarantuje długi

Wszystkie modele mają wskaźnik mechaniczny oraz tabliczkę

i bezawaryjny okres eksploatacji. Przekaźniki odpowiadają

znamionową, na której można umieścić dodatkowe dane

odpowiednim międzynarodowym standardom, włącznie

identyfikacyjne. Modele podstawowe i w kompletnej

z UL, CSA, VDE, LR i CE.

konfiguracji mają wskaźnik LED (który świeci światłem
zielonym dla napięć uzwojenia stałoprądowego i światłem

Użytkownicy przekaźników wtykowych G2RS mają ponadto

czerwonym dla napięć uzwojenia zmiennoprądowego).

możliwość wybrania gniazd zacisków śrubowych lub gniazd

Ponadto przekaźniki w kompletnej konfiguracji mają

zacisków zatrzaskowych (SLC), co dodatkowo rozszerza

dwustanowy przycisk testowy do kontroli ręcznej, również

możliwości montażu.

oznaczanej odpowiednimi kolorami.

Praca

Praca

chwilowa

w pozycji
zablokowanej

1

Pociągnij przycisk testowy do
pierwszego położenia, a następnie,
aby spowodować zadziałanie styku,
przy użyciu izolowanego narzędzia
naciśnij żółty przycisk.

2

Pociągnij przycisk testowy
do drugiego położenia.
(Styk jest teraz w pozycji
zablokowanej).

P2RF-S

P2RF-E

Gniazdo zacisków
zatrzaskowych

Gniazdo zacisków
śrubowych
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Autoryzowany dystrybutor:

Automatyka i napędy
• Programowane sterowniki logiczne • Sieć
• Interfejsy HMI • Falowniki • Kontrola ruchu
Elementy przemysłowe
• Przekaźniki elektryczne i mechaniczne • Przekaźniki czasowe • Liczniki
• Przekaźniki programowalne • Styczniki niskonapiźciowe • Urządzenia zasilające
• Regulatory temperatury i regulatory procesowe • Przekaźniki półprzewodnikowe
• Wskaźniki panelowe • Regulatory poziomu
Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
• Czujniki fotoelektryczne • Czujniki zbliżeniowe • Przetworniki obrotowo–impulsowe
• Systemy wizyjne • Systemy RFID • Przełączniki bezpieczeństwa
• Przekaźniki bezpieczeństwa • Czujniki bezpieczeństwa
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Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie
gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym
dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.
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