MasterIN rendszer

Csatoló relék
push in technológiával

1954 óta
a szenvedélyünk

GYÁRTÁS ÉS
ELLENŐRZÉS
SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
ÉS AUTOMATIZÁLÁS

TERVEZÉS ÉS
FEJLESZTÉS

ÉRTÉKESÍTÉS ÉS
VEVŐSZOLGÁLAT

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
ÉS TANÚSÍTVÁNYOK
MARKETING ÉS
PIACKUTATÁS

A Finder 1954 óta gyárt elektromechanikus
reléket Európában, és a relégyártók között
a tanúsítványok legszélesebb körével
rendelkezik.
A Finder reléket, időreléket és számos egyéb
elektromechanikus és elektronikus terméket gyárt ipari,
kereskedelmi és háztartási alkalmazásokhoz egyaránt.

MADE IN EUROPE

RoHS

compliance

Minőség, fejlesztés, folyamatos kutatás és világszínvonalú
gyártás. Ezek a Finder globális sikerének hajtómotorjai.
A Finder 26 leányvállalatból és több mint 80 kizárólagos
értékesítőből álló hálózatának köszönhetően a vállalat
termékei a világ minden részébe eljutnak.

MasterIN rendszer
Csatoló relé modulok

Kiegészítők teljes kínálata
Gyors vezetékcsatlakoztatás a push in
technológiának köszönhetően. Széles
választék és egyszerű beépíthetőség
jellemzi a rendszert kiegészítő
tartozékokat.
2-pólusú átkötőhíd
Típus: 094.52.1

2-pólusú átkötőhíd
Típus: 097.52

2-pólusú átkötőhíd
Típus: 097.42

Felirati tábla tartó
Típus: 097.00

A felirati tábla tartó –
CEMBRE termotranszfer
nyomtatókhoz alkalmazható
azonosító címkékhez – szintén
megújult a jobb láthatóság és
olvashatóság érdekében.

Rendkívül egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
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Push in
kapcsok
D

A push in kapcsok tömör vagy érvéghüvellyel ellátott sodrott vezetők gyors, szerszám nélküli
csatlakoztatását teszik lehetővé (A). Ha a sodrott vezetéken nincs érvéghüvely, akkor a vezeték
csatlakoztatását csavarhúzó segítségével a (B) ábra szerint végezzük el. A kötés oldását szintén egy
keskeny csavarhúzó segítségével a (C) jelű ábra szerint tudjuk elvégezni. 2 mm átmérőjű vizsgáló
eszközzel lehet a (D) jelű ábra szerint a kontaktust vizsgálni.

Azonosító címke
Típus: 060.48

CEMBRE
termotranszfer nyomtatóhoz

4C sorozat
4C.P1-es típus: 1 CO 10 A 250 V AC1
4C.P2-es típus: 2 CO 8 A 250 V AC1

48-as sorozat
48.P3-as típus: 1 CO 10 A 250 V AC1
48.P5-ös típus: 2 CO 8 A 250 V AC1
48.P6-os típus: 1 CO 16 A 250 V AC1
48.P8-as típus: 2 CO 10 A 250 V AC1

8-pólusú átkötőhíd
Típus: 097.58

58-as sorozat
58.P3-as típus: 3 CO 10 A 250 V AC1
58.P4-es típus: 4 CO 7 A 250 V AC1
• AC vagy DC kivitelű tekercsek
• Névleges feszültség: 12 - 24 - 110 - 125 V DC
		
12 - 24 - 110 - 230 V AC
• LED-es állapotjelző és EMC védőmodulok
• „Variclip” kiemelő- és rögzítőkengyel
(műanyag)
• TS 35 mm-es sínre szerelhető (EN 60715)
6-pólusú átkötőhíd
Típus: 094.56

Gyors és egyszerű csatlakoztatás átkötőhidak
segítségével, amelyek több csatoló relé
modul gyors csatlakoztatását teszik lehetővé.

MasterIN rendszer
Csatoló relé modulok

Ultravékony, egyszerű és sokrétű
A mindössze 6.2 mm széles 39-es sorozat
helytakarékos megoldást kínál a foglalatok
és kiegészítők óriási választékával.

MasterADAPTER
Típus: 093.68.14.1

A MasterADAPTER lehetővé
teszi akár 8 MasterINTERFACE
modul A1/A2 bementének PLC
kimenetekkel történő egyszerű
összekötését egy 14-pólusú
szalagkábel és egy 2-erű
hálózati kábel segítségével.

Push in
csatlakozó

Típus: 093.60

Műanyag elválasztó lap
1.8 mm vagy 6.2 mm széles
A távtartók kitörésével (akár kézzel) az elválasztó lap
szélessége 1.8 mm-re csökken, a távtartók alkalmazásával
a szélesség 6.2 mm.
Alkalmas csatoló relé modulok különböző csoportjainak
vizuális elválasztására, illetve alkalmazandó eltérő potenciálú
szomszédos csatolórelék védelmi célú elválasztására vagy
átkötőhidak vágott végeinek védelmére.
Lehetővé teszi az összeköttetést csatoló relék két csoportja
között az elválasztó lapon keresztül a standard átkötőhíd
alkalmazásával.

1.8 mm

6.2 mm

39-es sorozat
Biztosító modul
(betét nélkül)
• Normál méretű (5 x 20 mm)
betétekhez max. 6 A 250 V
• A betét állapota a
jelzőablakon keresztül
jól látható
• Egyszerű behelyezés
a foglalatba

MasterPlus

39.61-es típus (EMR)
39.60-as típus (SSR)
• DC és AC kivitelű tekercsek
• Névleges feszültség
6...125 V AC/DC; 230 V AC
• Egyedi típus univerzális
vezérlőfeszültséggel: (24...240)V AC/DC
• Érintkező kimenet:
- 1 CO 6 A (EMR)
- 1 NO 6 A-ig (SSR) – 250 V AC1
• TS 35 mm-es sínre szerelhető (EN 60715)

Típus: 093.63

Kettős push in csatlakozó adapter
Típus: 093.62

Biztosító modul
LED-es állapotjelzéssel
Típus: 093.63.0.024
Típus: 093.63.8.230

16-pólusú átkötőhíd
Típus: 093.16.1

Típus: 093.16.0

Típus: 093.16

Sorolható kivitel

Minden 39-es
sorozatú, push in
csatlakozású
foglalathoz
alkalmazható.
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A FINDER fenntartja az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatás jogát. A FINDER nem vállal felelősséget személyeket vagy vagyontárgyakat ért, termékeinek szakszerűtlen telepítéséből vagy alkalmazásából eredő károkért.

Ismerje meg globális hálózatunkat a findernet.com honlapon keresztül!
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