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MYS SERIES

design compacto, excelente desempenho

Advanced Industrial Automation

A série de relés MYS da Omron, fabricante líder na indústria dos relés de utilização geral,
já está a estabelecer novos padrões de desempenho e fiabilidade. Mais de 500 milhões destes
relés de potência em miniatura saíram da linha de produção desde que foram introduzidos
pela primeira vez. Criado segundo a qualidade e fiabilidade características da Omron, este
relé verdadeiramente versátil tornou-se uma norma comum, apresentando funcionalidades
melhoradas e maior flexibilidade para uma instalação, montagem e funcionamento mais
acessíveis. O MYS é ideal para utilização em aplicações de controlo industrial, bem
como em instalações/equipamentos domésticos e comerciais.
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Também estão disponíveis modelos com contactos bifurcados, díodo de supressão para tipos de tensão DC
e supressão CR para tipos de tensão AC.

Série de relés MYS – a primeira escolha entre
os utilizadores de relés
Uma vez que os relés MYS da Omron oferecem uma fiabilidade

Os relés MYS são construídos a partir dos padrões de elevada

e desempenho únicos, encontram-se em primeiro lugar na

qualidade da Omron e cuidado com o meio ambiente, estando

escolha dos utilizadores de relés. Estão disponíveis três tipos

assim garantida uma vida útil fiável. Estão em conformidade

de relés, em disposições de contacto de comutação bipolar

com todas as normas internacionais relevantes, incluindo UL,

e quadripolar, bem como tensões de bobina AC e DC. Todos os

CSA, VDE, LR e CE. Para além disso, com o relé de ficha MYS,

modelos possuem um indicador mecânico e uma placa com

os utilizadores podem optar entre bases de terminal de
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parafusos e de terminal de ligação rápida (SLC) para uma

Os modelos principais com todas as funcionalidades possuem

flexibilidade máxima de instalação.

um indicador LED (verde para tipos de tensão de bobina DC
e vermelho para tipos de tensão de bobina AC).
Adicionalmente, os relés com todas as funcionalidades
possuem um botão de teste de acção com dois sentidos para
testes manuais, que também possui um código de cores.
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em seguida, prima o botão
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isolada para operar o contacto.
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Distribuidor autorizado:

Automação e Controlo
• Controladores lógicos programáveis • Redes • Interfaces homem-máquina
• Variadores de velocidade • Controlo de movimento
Componentes Industriais
• Relés eléctricos e mecânicos • Temporizadores • Contadores
• Relés programáveis • Contactores • Fontes de alimentação
• Controladores de temperatura e processo • Relés de estado sólido
• Indicadores de painel • Controladores de nível
Sensores e Segurança
• Sensores fotoeléctricos • Sensores de proximidade • Encoders rotativos
• Sistemas de visão • Sistemas RFID • Fins de curso de segurança
• Relés de segurança • Sensores de segurança
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OMRON ELECTRONICS, LDA.

Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não
garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à correcção ou integridade das informações descritas neste
documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.
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