
 

UR-01 Univerzální relé na
DIN lištu
Toto relé se vyplatí mít v brašně, protože umožní řešit širokou řadu
úloh. Má galvanicky i bezpečnostně oddělené přepínací kontakty pro
spínání silových zátěží 230 V AC/16 A, které lze využít v některém z
osmi volitelných režimů.

Popis
Relé je určeno pro montáž na DIN lištu a jeho vlastnosti se nastavují přepínači pod krytkou.

Nabízí 8 funkcí:

Technická specifikace

Napájení ~ 230 V/50 Hz, zařízení třídy ochrany II.

Vlastní příkon 0,3 W/max. 0,8 W

Vstup A 230 V AC

Zatížitelnost kontaktů silového relé

(galvanicky odděleny od ovládacích svorek) třída ochrany II

- Maximální spínané napětí 250 V AC/24 V DC

- Odporová zátěž (cosφ=1) max. 16 A

- Indukční, kapacitní zátěž (cosφ=0,4) max. 8 A

Halogenové osvětlení max. 1000 W

Stejnosměrný DC 384 W

Spínací relé – běžné relé NO/NC○

Bistabilní relé – například pro ovládání světel z více míst pomocí tlačítek○

Bistabilní relé s omezením času – například k ovládání světel z více míst (světlo ale nezůstane svítit déle než nastavenou dobu)○

Zpožděné odepnutí – například pro doběh ventilátoru○

Zpožděné sepnutí – rozběh elektromotoru v režimu hvězda - trojúhelník○

Impulz náběžnou hranou – zapnutí spotřebiče na určenou dobu○

Impulz sestupnou hranou – např. pro zapnutí ventilátoru po vypnutí světel○

Pravidelné impulzy – v nastavené periodě sepne na 10min – např. pro pravidelné zahřívání sušícího žebříku v koupelně○



Minimální DC spínaný výkon 0,5 W

Průřez připojovaných vodičů max. 2 x 1,5 mm2

max. 1 x 2,5 mm2

Rozměry 18 x 90 x 65 mm, 1 DIN modul

Prostředí vnitřní všeobecné

Rozsah pracovních teplot -10 °C až + 40 °C

Krytí IP20, IP40 pro přední panel dle ČSN EN 60529

Splňuje standardy ČSN EN 60947-1, ČSN EN 60947-6-1, ČSN EN 50581.

Upozornění: elektrický přívod k relé musí být jištěn pojistkou či jističem max. 16 A
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