Relés Omron, a melhor
escolha para um quadro fiável
25 relés vendidos a cada segundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano, uma garantia de qualidade

OFERTA!
Relés e
Bases
Relé Omron de qualidade suprema
A Omron cria e fabrica relés há mais de 50 anos e
tornou-se no maior fabricante de relés de marca única
do mundo.
•
•

	
Grande
área de contacto e pinos rígidos garantem
ligações seguras e fiáveis
	Botão de teste com bloqueio patenteado para
quadro de teste, máquina ou funcionalidade do
sistema com uma cobertura rotativa para prevenir
o accionamento acidental

Para mais informação
+351 219 429 400
info_pt@omron.com
industrial.omron.pt

Gama MY de mini-relés de potência:
• 	Surgiram pela primeira vez em 1966 e, em 2012, foram
fabricados mais de 800 milhões de relés da série MY.
• 	A série MY oferece uma grande variedade de modelos,
como o modelo MY-GS totalmente automatizado,
fabricado para uma qualidade excepcional.
G2RS:
• 	Relés mais utilizados pelos clientes da Omron.
• 	Fornecido de série com um indicador mecânico e
placa de características para uma vasta gama de
aplicações de interface. Disponível como opção com
contactos revestidos a ouro e díodo.

Oferta Promocional
Se você é um novo usuário ou já os usa
Quer seja um novo utilizador, ou já tenha utilizado um dos nossos relés e bases, oferecemos por tempo limitado, de 1 de outubro a 31
de dezembro de 2020, preços que lhe permitirão experimentar a um custo inferior ou simplesmente recompensar a sua fidelidade .
Referência

Descrição

Preço

MY2IN-GS DC24 BY OMZ

Relé de Potência em Miniatura, 8 pinos, DPDT, 7 A, 24 VCC

1.85 €

MY2IN-GS AC220/240 BY OMZ

Relé de Potência em Miniatura, 8 pinos, DPDT, 7 A, 220/240 VCA

2.07 €

MY4IN-GS DC24 BY OMZ

Relé de Potência em Miniatura, 14 pinos, 4PDT, 6 A, 24 VCC

1.93 €

MY4IN-GS AC220/240 BY OMZ

Relé de Potência em Miniatura, 14 pinos, 4PDT, 6 A, 220/240 VCA

2.18 €

G2R-1-SNI 24DC(S)

Relé SPDT, 10A, LED Indicador, Botão de teste

1.50€

PYFZ-08-E BY OMZ

Base MY, montagem em superfície/calha DIN, 8 pinos, parafuso

1.08 €

PYFZ-14-E BY OMZ

Base MY, montagem em superfície/calha DIN, 14 pinos, parafuso

1.38 €

PYF-08-PU BY OMB

Base MY, Calha DIN, 8 pinos, Alavanca de expulsão, Push-in+

1.81 €

PYF-14-PU BY OMB

Base MY, Calha DIN, 14 pinos, Alavanca de expulsão, Push-in+

2.19 €

P2RFZ-05-E BY OMZ

Base G2R-S, montagem em superfície/calha DIN, 5 pinos, parafuso

0.92 €

P2RFZ-08-E BY OMZ

Base G2R-S, montagem em superfície/calha DIN, 8 pinos, parafuso

1.05 €

P2RF-05-PU BY OMB

Base G2R-S, Calha DIN, 5 pinos, Alavanca de expulsão, Push-in+

1.91€

P2RF-08-PU BY OMB

Base G2R-S, Calha DIN, 8 pinos, Alavanca de expulsão, Push-in+

2.27 €

* Condições especiais de preço disponíveis para outras referências, por favor confirme com o seu fornecedor Omron.
** Pedido mínimo de 150 € por empresa.

Combinação de produtos sugerida:
• G2RS + P2RFZ
• G2RS + P2RF-PU

• MY-_ + PYFZ
• MY-_ + PYF-PU

Acessórios comuns
BARRA CURTA
Itens

PYDN

P2DN

ETIQUETAS

PLACA SEPARADA E DE EXTREMIDADE

MG-CPM

Placa separada: XW5Z-EP12
Placa de extremidade: XW5Z-EP6

Marcação

Isolamento

PYF-PU
P2RF-PU
P2RFZ

MY
G2R-(S)

Aspecto

Utilização

Ligações para tomadas
PYF-PU
P2RF-PU

Produtos aplicáveis

Características

• Cor: azul, vermelho, amarelo
• Corte fácil
• Corrente máxima de
transporte: 20 A

P2RFZ
• Corte fácil
• Tampa para isolar a
superfície de corte

• Conceito harmonizado
de etiquetas
• Impressão por
termotransferência

• Produto Value Design
unificado

Para mais informação
+351 219 429 400
info_pt@omron.com
industrial.omron.pt
Oferta válida até 31 de dezembro de 2020 ou finalização de existências. Embora nos esforcemos pela perfeição, a Omron Europe BV e / ou as suas subsidiárias e empresas afiliadas não garantem nem fazem qualquer declaração
quanto à correção ou integralidade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos no direito de fazermos qualquer alteração em qualquer momento, sem aviso prévio.

