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Úzká relé a patice  
řady RJ a SJ

řada RJ a SJ
kompaktní a spolehlivá relé
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Úzká relé a patice řady RJ a SJ

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

Vybrané typy relé a patic řady RJ a SJ

Kompaktní provedení 
šetří místo na DIN liště;
rozměry relé 12,7 x 28 x 31,1 mm
(ŠxVxH).

LED indikace 
signalizuje stav, napájení
(nepolarizovaná zelená LED).

Uchycení je navrženo 
pro většinu patic.

Dlouhá životnost relé šetří
starosti a čas na údržbu
a výměnu relé.
Elektrická životnost: 
200 000 spínacích cyklů (AC)
Mechanická životnost: 
30 mil. spínacích cyklů (AC)

Velký spínaný proud až do 12 A

Použití kvalitních materiálů
umožňuje spínání větší
zátěže.

Plně zautomatizovaná výroba
zaručuje kvalitu a preciznost.

Moderní konstrukce s využitím
technologie bodového svařování.

Typ Popis Kontakty Napájení Spínaná zátěž Cena

RJ1S-CL-A230 1pólové relé, LED kontrolka 1 přepínací 230 V AC 12 A  90,-

RJ1S-CL-A24 1pólové relé, LED kontrolka 1 přepínací   24 V AC 12 A  85,-

RJ1S-CL-D24 1pólové relé, LED kontrolka 1 přepínací   24 V DC 12 A  77,-

RJ2S-CL-A230 2pólové relé, LED kontrolka 2 přepínací 230 V AC   8 A  104,-

RJ2S-CL-A24 2pólové relé, LED kontrolka 2 přepínací   24 V AC   8 A  85,-

RJ2S-CL-D24 2pólové relé, LED kontrolka 2 přepínací   24 V DC   8 A  81,-

SJ1S-07L patice pro relé RJ1S, včetně spony  61,-

SJ2S-07L patice pro relé RJ2S, včetně spony  74,-

SJ1S-21L patice pro relé RJ1S s push-in svorkami  79,-

SJ2S-21L patice pro relé RJ2S s push-in svorkami  87,-

Patice řady SJ s push-in svorkami
•	 pro relé řady RJ
•	 šířka pouze 15,5 mm
•	 s push-in svorkami
•	 spona s vysouvací páčkou
•	 úspora až 55 % času při zapojení
•	 odolnost proti vibracím

K dispozici jsou odpovídající patice. 
PCB svorky umožňují snadné odstranění
relé z plošného spoje. 

Patice řady SJ
•	 pro relé řady RJ
•	 šířka pouze 15,5 mm
•	 se šroubovými svorkami s možností 

ochrany proti dotyku prstu (IP20)
•	 spona s vysouvací páčkou


