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Ultratenké relé s paticí HF41F
•	 úzké	provedení	5	mm	(relé),		
6,2	mm	(patice)

•	 spínaná	zátěž:		
6	A	/	250	V	AC	/	30	V	DC

•	 1	přepínací	kontakt
•	 napájení	12	V	DC,	24	V	DC
•	 průrazné	napětí	4	kV		
(mezi	cívkou	a kontakty)

•	 rázové	napětí	6	kV		
(mezi	cívkou	a kontakty)

•	 vysoká	citlivost	170	mW
•	 max.	přepínací	napětí	400	V	AC/125	V	DC
•	 max.	spínaný	výkon	1	500	V	A/180	W
•	 signalizační	LED	(patice),	ochranná	dioda	(patice),		
montáž	na	DIN	lištu

Průmyslová miniaturní relé řady RU
•	 2	nebo	4	přepínací	kontakty
•	 připojení	do	patice,	letování	nebo	do	plošných	spojů
•	 LED	kontrolka
•	 manuální	testovací	tlačítko,	možnost	aretace
•	 kontaktní	materiál	bez	příměsi	kadmia,	pozlacené	
kontakty	(RU4)

•	 RU42	s	dvojitými	kontakty
•	 max.	spínaný	proud	10	A	(RU2),	6	A	(RU4),	3	A	(RU42)
•	 napětí	cívky:	24–240	V	AC,	6–110	V	DC
•	 RoHS-konformní
•	 normy:	CE,	UL,	CSA,	C-UL,	TÜV

LED SIGNALIZAČNÍ MAJÁK LD6A
•	 moderní	stylový	design,	výborná	cena,	také	se	zvukovým	alarmem
•	 výrazný	zvuk	se	šíří	rovnoměrně
•	 v celém	okolí	360°	(provedení	„Z“)
•	 2	typy	zvuku	alarmu	ve frekvenci	3,3	kHz	(provedení	„Z“)
•	 nastavitelná	hlasitost	alarmu	70	až	90	dB	(provedení	„Z“)
•	 vysoká	svítivost	a viditelnost	ze	všech		
směrů	díky	unikátnímu	tvaru	čoček

•	 jednoznačné	rozlišení	barvy	LED	díky		
oddělení	svítících	ploch	nesvítícími	

•	 blikání	(1,75	Hz	–	cca	105krát		
za minutu)		nebo	stálé	světlo		
u každé	barvy	LED

•	 oválný	tvar	–	průměr	40	x	60	mm
•	 modulární	systém,	až	5	barevných		
modulů

•	 libovolná	kombinace	barev	LED:	
červená	(R),	žlutá	(Y),	modrá	(S),	
zelená	(G),	

•	 napájení	24	V AC/DC
•	 5	montážních	provedení
•	 krytí	IP65

LED tlačítka CW
•	 výška	tlačítka	pouze	2,5	mm
•	 kulaté	provedení	tlačítek,		
kontrolek	a přepínačů

•	 průměr	zabudování	22	mm
•	 hloubka	zabudování	39,9	mm
•	 kovové/plastové	provedení	ochranného	kroužku
•	 přepínače	také	v	provedení	s	klíčem	(7	typů)
•	 LED	prosvětlení	v	barvách:	zelená,	červená,	
žlutá,	modrá,	bílá,	jantarová

•	 krytí	IP65

Stabilizované spínané napájecí zdroje
•	 výstup	24	V	DC
•	 univerzální	napájení	85–264	V	AC,	110–370 V DC	
•	 úzké	provedení
•	 vysoká	účinnost
•	 široký	teplotní	rozsah

	 PS5R-VB24,	15	W,	22,5	×	90	×	95	mm
	 PS5R-VC24,	30	W,	22,5	×	90	×	95	mm
	 PS5R-VD24,	60	W,	36	×	95	×	108	mm
	 PS5R-VE24,	90	W,	36	×	95	×	108	mm
	 PS5R-VF24,	120	W,	46	×	115	×	121	mm
	 PS5R-VG24,	240	W,	60	×	125	×	125	mm

Produkty pro rozvaděče

 

2 250,–
1 780,–

1 340,–
1 120,–

920,–
670,–

   




Signálky
od 275,-

Tlačítka 
od 160,–

od 83,–

od 1 190,–

Přepínače 

od 215,–
Přepínače s klíčkem 

od 630,–

Cena za relé  

a patici 125,–
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Hlídací relé – VPRA20-CE
•	 napěťová	ochrana
•	 monitoruje	podpětí,	přepětí,	sekvenci	
fází,		nerovnováhu	fází,	ztrátu	fáze

•	 LED	indikace:	podpětí,	přepětí,		
sekvence	fází/nerovnováha	fází,	
ztráta	fáze,	zaputo

•	 1/nula–2	drátový,	3/nula–4	drátový	
vstup

•	 montáž	na	DIN	lištu
•	 výška	35	mm

Hlídací relé – 900VPR-BL-U
•	 napěťová	ochrana	s	LCD	displejem
•	 funkce:	podpětí,	přepětí,	snížená	
frekvence,	zvýšená	frekvence,	výpadek	
fáze,	monitorování	ztráty	neutrálu	
a sledu	fází	systému	3/nula

•	 dvě	alarmová	relé	s	výběrem	
spínacího/rozpínacího	kontaktu

Ventilátor
•	 ventilátor	do	rozvaděče	s	filtrem,		
230	V	AC/50–60	Hz

•	 rychlá	montáž,	nízká	zástavba,	
smontováno

LV-200
•	 výkon	19	W/18	W,	58	m³/h
•	 celkový	rozměr	130	×	130	mm
•	 montážní	otvor	116	mm	×	116	mm
LV-250
•	 výkon	19	W/18	W,	63	m³/h
•	 celkový	rozměr	148	×	148	mm
•	 montážní	otvor	125	mm	×	125	mm
LV-410
•	 výkon	45	W/39	W,	250	m³/h
•	 celkový	rozměr	250	×	250	mm
•	 montážní	otvor	223	mm	×	223	mm

Časové relé – 600XU-A-1-CU
•	 10	časových	rozsahů		
0,1	s	–	3	h

•	 13	časových	funkcí
•	 montáž	na	DIN	lištu
•	 IP40	kryt,	IP20	svorky
•	 rozměry	90	×	60	×	17,5	mm
•	 napájení:	12–240	V	DC,		
20–240	V	AC,	50/60	Hz

Termostaty
•	 malé	rozměry	60	x	33	x	35	mm
•	 libovolná	poloha	zabudování
•	 jednoduchá	montáž
•	 krytí	IP20	

KTO 1140
•	 termostat	pro	ovládání	ventilátorů	
250	V	AC	10	A

•	 1	rozpínací	kontakt
•	 velký	rozsah	nastavení	0–60 °C

KTS 1141
•	 termostat	pro	ovládání	ventilátorů	
250	V	AC	10	A

•	 1	spínací	kontakt
•	 velký	rozsah	nastavení 0–60 °C

Plastové a kovové vývodky
•	 M12	až	M105
•	 PG	7	až	PG	48
•	 materiál:	vysoce	kvalitní	polyamid		
PA	6	VO	–	UL	94,	odolný	vůči	nárazu

•	 základní	barevné	provedení:		
RAL	7035	–	světle	šedá

•	 na	poptání:		
RAL	7001	tmavě	šedá	a	RAL	9005	černá

•	 dostupné	také	v	provedení	kov	a	do	Ex	prostředí
•	 krytí	IP68–5	
•	 provozní	teplota	–30	°C…+100	°C	
•	 norma	EN	50262

IP BC TNS 25/100/FM
•	 impulzní	proud	25	kA	(10/350 μs)	
na	pól,	do	2,5kV	(1,2/50	μs),	
bezpotenciálový	monitorovací	kontakt	

IP BC TNS 60/100
•	 impulzní	proud	60	kA	(10/350	μs)	
na pól	do 2,5kV	(1,2/50	μs)

Produkty pro rozvaděče

890,– 1 750,–

420,–
350–

od 1 690,–

350,–

Přepěťová ochrana
•	 čtyřpólová	přepěťová	ochrana	pro	
TN-S	sítě

•	 pro	jmenovité	napětí	230	V/400	V	
(50/60	Hz)

•	 připojovací	vodiče	max. 50 mm²	
•	 provozní	teploty	-40…	+80 °C	
•	 splňuje	normy		
IEC	61643-1	/	EN	61643-11

•	 krytí	IP20

od 8 990,–


