رله برد  24ولت – تک کنتاکت OMRON -

رله ها به عنوان رابط بین دو بخش مدار با ولتاژهای برابر یا نابرابر جهت افزایش توان خروجی بخش کنترلیی میدار اسیتااد
می شوند .از مهمترین ویژگ ی های این محصول ،استااد از ترمینال های جداشوند در ورودی و خروجی می باشید کیه باعی
می گردد تا در کسری از دقیقه و بدو ن نیاز به حضور نیروی متخصص ،بتوان رلیه بیرد را تییویم نمیود .کیاییت اولوییت اول
ماست ،به همین علت برد الکترونیکی با رزین پوشش داد شد است ،که در برابر رطوبت و گرد و غبیار از میدار حااتیت میی
کند.
دیگر ویژگی های این محصول عبارتند از:
 تولید در مدلهای  12 ،8 ،4 ،2و  16رلهای و با تیغههای خروجی  10و  16آمپر
 ولتاژ تحریک رلهها  24ولت (  ACیا )DC
 امکان تیویم آسان و سریع رله به علت نصب روی سوکت  ،همچنین امکان تیویم برد بدون تغییر در سیمکشیی بیا
استااد از ترمینال های جداشوند  .این ویژگی هزینههای تیمیر و نگهداری را به میزان چشمگیری کاهش میدهد.
 دارای پل دیودی ،دیود هرزگرد و نشانگر  LEDدر ورودی هر کانال


سوکت توسیه طراحی شد روی برد( به جز مدل  2رله ای)  ،امکان اتصال رله برد به میاژول مودبیا ،،میاژول تیایمر،
ترمینال برد و  ....را مهیا میسازد.

 امکان جریان کشی تا  15آمپر (واقیی) از ترمینال های خروجی


امکان نصب روی همه ریلهای استاندارد (تیپ  G،Cو ریلهای  35میلیمتری -تیپ ) TH

 3 سال ضمانت تیویم بی قید و شرط رله برد
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رله برد  24ولت – تک کنتاکت OMRON -
مشخصات
ورودی و خروجی
نوع ورودی

ولتاژ  DCیا  24 – ACولت ( حداقل20ولت و حداکثر30ولت)

نوع خروجی

رله تک کنتاکت  NOو NC

حداکثر توان خروجی

( 220 VAC / 24VDCبسته به مدل  10و  16آمپر)

تیداد رله

 2عدد  4/عدد  8 /عدد 12 /عدد 16 /عدد

طول عمر مکانیکی رله

5

 5×10سویچ

طول عمر الکتریکی رله

 2×106سویچ

عمومی
اتصاالت ورودی و خروجی

ترمینال های جدا شوند
2

شمار سیم قابل اتصال

حداکثر نمر )2 mm ( 2

نصب

نصب در تابلو

پوشش محافظ برد

رزین

ابیاد (ارتااع×عرض×طول)
 2کاناله:

(45×90×73)mm

 4کاناله:

(75×90×73)mm

 8کاناله:

(135×90×73)mm

 12کاناله:

(195×90×73)mm

 16کاناله:

(256×90×73)mm

سفارش
رله  10آمپر
KRC2.24.10

رله  16آمپر
KRC2.24.16

تعداد رله
مدل  4کاناله

KRC4.24.10

KRC4.24.16

مدل  8کاناله

KRC8.24.10

KRC8.24.16

مدل  12کاناله

KRC12.24.10

KRC12.24.16

مدل  16کاناله

KRC16.24.10

KRC16.24.16

مدل  2کاناله

کوشا الکترونیک البرز
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