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Advanced Industrial Automation

Endüstriyel ve genel amaçlı rölelerin önde gelen üreticisi Omron’un yeni G2RS rölesi,
özel tasarım ve güvenilirlik alanında yeni standartlar belirlemektedir. Omron, onyıl önce
ince boyutlu arabirim rölelerinin yayılmasına öncülük yapmasından bu yana, günümüzde
de röle kullanıcılarının ilk seçimi olmayı sürdürmektedir. Omron’un bilinen kalite
ve güvenilirlik standartlarına sahip G2RS röleleri, kullanıcı dostu montaj,
bağlama ve çalışma için gelişmiş özellikler ve esneklik taşımaktadır.

Daha fazla uygulama için gelişmiş
özelliklere sahip soketli röleler!
İsim plakası

Çevre dostu, kadmiyumsuz kontaklar
LED indikatör
(DC modeller için renk kodu yeşil,
AC modeller için kırmızı)
Parça numarası ve teknik bilgiler

Mekanik indikatör

Diyod bastırma
Bobin gerilimi

Iki yönlü
test butonu

Normal
çalışmada
röle

Test butonu
(DC modeller için renk
kodu mavi, AC modeller
için kırmızı)

SPDT (10A)
Tip numarası

DPDT (5A)

G2R-1-S

G2R-1-SN

G2R-1-SNI

G2R-2-S

G2R-2-SN

İsim plakası/ mekanik bayrak

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

G2R-2-SNI
Evet

LED indikatör

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Evet

Evet

Test butonlu LED indikatör

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Evet

DC nominal gerilim tipleri için diyod bastırmalı modeller de mevcuttur.

G2RS röleleri – rakipsiz kalite ve güvenilirlik
Omron’un G2RS röleleri, rakipsiz güvenilirlik, yüksek performans

G2RS röleleri, sağlam ve kompakt tasarıma sahip olmakla birlikte,

ve geniş ürün seçim yelpazesi sunar. Tek ve çift kutuplu enversör

yüksek anahtarlama kapasitesine sahiptir; tek kutuplu modelleri

kontak yapısına, AC ve DC bobin gerilimine sahip üç farklı tip

440 VAC anahtarlayabilir. Omron’un yüksek kalite ve çevre dostu

röle modeli mevcuttur. Tüm modellerde, bir mekanik indikatör

standartlarına göre üretilmiştir, bu yüzden uzun ve güvenilir bir

ve üzerine tanıtım verisi eklenebilen bir isim plakası mevcuttur.

çalışma ömrüne sahiptir. UL, CSA, VDE, LR ve CE dahil, tüm ilgili

Tüm temel ve tam özellikli modellerde (DC bobin gerilimli

uluslararası standartlara uygundur.

modellerde yeşil ve AC bobin gerilimli modellerde kırmızı yanan)
bir LED indikatör bulunmaktadır. Ayrıca, tam özellikli rölelerde,

Ayrıca, G2RS soketli röleleri ile kullanıcılar, maksimum montaj

manuel test için renk kodlu iki yönlü bir test butonu vardır.

esnekliği için vidalı terminal veya Vidasız Klemensli (SK) terminal
soketi seçeneklerine sahiptir.

Anlık

Kilitleme

çalışma

operasyonu

için

için

1

2

Test butonunu ilk konuma
getirin, sonra kontağı çalıştırmak
için sarı butona izolasyonlu bir
aletle basın.

Test butonunu ikinci
konuma getirin. (Kontak şu
anda kilitli konumdadır).

P2RF-S

P2RF-E

Vidasız Klemensli
Terminal Soketi

Vidalı Terminal
Soketi
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Yetkili Distribütör:

Otomasyon ve Sürücüler
• Programlanabilir mantık (logic) kontrolörleri • Kontrol ağları
• Operatör panelleri (HMI) • Invertörler • Hareket kontrol

Endüstriyel Komponentler
•
•
•
•

Elektronik ve mekanik röleler • Zaman röleleri • Sayıcılar
Programlanabilir röleler • Düşük gerilim anahtarlama üniteleri • Güç kaynakları
Sıcaklık ve proses kontrolörleri • Solid state röleler
Panel indikatörleri • Seviye kontrolörleri

Algılama ve Emniyet
• Fotoelektrik sensörler • Proximity sensörler • Encoder’lar
• Görüntüleme sistemleri • RFID sistemleri • Emniyet switchleri
• Emniyet röleleri • Emniyet sensörleri
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