Univerzální, přechodová,
polovodičová a speciální relé
Bulletin 700

Šíře produktů. Snadný výběr.
Relé a časovače Allen-Bradley světové úrovně od společnosti Rockwell Automation jsou
navrženy, vyrobeny a testovány tak, aby plnily vaše standardy a i ty nejpřísnější požadavky.
Přejeme si, abyste se mohli zaměřit na své klíčové činnosti, nikoli na díly. Nabízíme široký
výběr produktů, který zajišťuje flexibilitu a spolehlivost prokázanou v průmyslových aplikacích.
Ideální aplikace
• Omezení PLC výstupů k dodržení stanovených cílů spotřeby energie
• Zabezpečuje delší životnost PLC, šetří peníze a zvyšuje efektivitu
• Spínání proudů nebo napětí příliš vysokých pro PLC výstupy
• Zajištění rozhraní dvou či více systémových napětí – například,
z 24 V na 120 V
• Řízení několika zátěží pomocí bezpečnostních a vzájemně jištěných příkazů
• Logika pro ruční řízení
• Omezení výstupů PLC díky použití relé k současnému zapínání a vypínání
mnoha zařízení
• Zajišťuje izolaci svodových proudů z polovodičových výstupů

PLC COMPATIBILITY

Univerzální relé
Vlastnosti
700-HA

700-HD

Polovodičová relé
Vlastnosti
700-SH

• Kolíkové koncovky

• Koncovky nožo-

• Při použití chladiče

vého tvaru pro
rychlé zapojení
kontakty pro aplikace
s nízkou úrovní energie • Montáž přímo na
rozváděč – bez
700-HB
nutnosti použít
DIN lištu
• Koncovky nožového
tvaru pro rychlé
700-HF
zapojení
• Barevné kódování typu • Zásuvné koncovky
pro rychlé zapojení
napětí pro rychlou
• Čirý kryt umožňující
instalaci
vizuální kontrolu
kontaktů

lze dosáhnou velkého
proudu při soustavné
zátěži
• LED kontrolka pro
sledování stavu

Relé

• Zdvojené pozlacené

700-HA

700-SH

700-SK
• Model s rychlou

odezvou
• Vstupní a výstupní

moduly poskytují
flexibilitu
700-SK

700-HB

Přechodová relé
Vlastnosti
700-HL

Speciální relé
Vlastnosti
700-HG

• K dispozici jsou šroubovými

• Verze s pomocnými
mikro spínači
• Oblíbená varianta pro
aplikace 3V HVAC

svorkami nebo pružinovými
svorkami
• K dispozici jsou verze s potlačením
svodového proudu k řešení problémů
s nežádoucím sepnutím nebo
nerozepnutím cívky při připojení k PLC
výstupům se zbytkovým proudem

700-HL

700-HHF
• Koncovky nožového

700-HG

tvaru pro rychlé zapojení

• K dispozici kontrolka k vizuální

700-HK

indikaci napájení cívky

• Zásuvné nožové koncovky

Relé se západkou 700-HJ

• Systém propojek snižuje náklady

plynoucí z opotřebení

• Relé s magneticky ovládanou
západkou pro úsporu energie
• K dispozici verze s dvojitou cívkou

700-HC
• Koncovky nožového tvaru
• Stejné patice lze používat pro verze

Přepínací 700-HTA

DPDT či 4PDT, díky čemuž se zvyšuje
flexibilita a snižuje rozsah nutných
skladových zásob

700-HK

700-HP

• Vlastnost přepínání umožňuje
uživatelům zvolit primární nebo
sekundární zátěž, nebo mezi těmito
dvěma zátěžemi přepínat

700-HJ

• Zásuvné kolíkové koncovky (PCB)
• Ekonomická konstrukce stylu PCB

Univerzální časovací relé
Vlastnosti
700-HR

700-HX

• Kolíkové koncovky
• Víceúrovňové napěťové

• Kolíkové koncovky
• Displej LCD pro snadnější

vstupy k podpoře širokého
rozsahu aplikací

nastavení

• Šetrné k životnímu prostředí

s pamětí typu flash, bez baterie

700-HNC
• Koncovky nožového tvaru
• K dispozici jsou čtyři různé

700-HLF

700-HR

• Kompaktní velikost, šířka

časovací funkce

700-HX

pouhých 6,2 mm pro použití v
prostorově náročných aplikacích
• K dispozici s pozlacenými kontakty
pro aplikace s nízkým napětím

700-HT
• Kolíkové koncovky
• Vyšší proudová kapacita kontaktů pro

700-FE

větší zátěže

• K dispozici verze s 1 spínacím kontaktem
• Malý (17,5 mm), ekonomicky efektivní

časovač

700-FS
700-HT

• 22,5 mm konstrukce pro úsporu prostoru
• Automatické přepínání napětí na nejvyšší

technické úrovni

700-FE

Univerzální relé
Relé a časovače Allen-Bradley nabízejí kompatibilní a univerzální řešení
pro řídicí aplikace – od řídicích systémů a motorových spouštěčů,
po tlačítka a svorky. Univerzální relé se vyznačují vynikající flexibilní
konstrukcí a spolehlivostí ověřenou v průmyslových aplikacích. Každé
relé je během výroby testováno – dříve, než se použije v rámci vaší
náročné aplikace – a nese mezinárodní osvědčení, která vám zaručí,
že dané relé obstojí ve zkoušce času kdekoli na světě.
700-HA

700-HB

700-HD

700-HF

zásuvný
model

zásuvný
model

montáž na
přírubu

zásuvný
model

Zatížitelnost [A]

10

15

15

10

2PDT









3PDT









700-HA

Styl montáže

700-HB

4PDT


Volitelné možnosti

Relé

700-HD

700-HF

LED







Ruční ovládání







Viditelný indikátor





Kompatibilní se zásuvnými
moduly příslušenství







Speciální relé
Výkonová speciální relé Allen-Bradley od společnosti Rockwell Automation se řadí
ke špičce nabídky pro náročné aplikace. Ať již se jedná o přepínání zátěží, osvětlení
či chlazení, máme pro vás to správné výkonové speciální relé.
700-HG

700-HJ

700-HTA

Ideální aplikace

Přepínání vysokých
proudových zátěží Pro
aplikace s vysokými stejnosměrnými zátěžemi je
k dispozici magnetické
přerušení oblouku

Přepínání vysokých
proudových zátěží

Světelné aplikace

Aplikace
s provozem
čerpadel,
kompresorů či
klimatizace/
chlazení

Styl montáže

na panel

na panel

zásuvný model

zásuvný model

Zatížitelnost [A]

40

20 – 30

10

10

1 spínací kontakt





SPDT







2PDT







700-HG

700-HHF

700-HHF

700-HJ

700-HTA



3PDT



Volitelná světelná
dioda



Přechodová relé
Tato řada přechodových relé je navržena tak, aby vyhovovala širokému rozsahu
průmyslových aplikací. Máme řešení pro téměř jakékoli požadavky v rámci vašich
aplikací, jako například omezený prostor v rozváděči, schopnost nízkokapacitního
přepínání a instalace na nebezpečných místech, abychom jmenovali alespoň některé.
700-HL

700-HK

700-HC

700-HP

Rozhraní PLC
s úsporou prostoru
(k dispozici jsou
verze s nízkou
úrovní energie, solid
state a verze pro
nebezpečná místa)

Všeobecné
průmyslové
(k dispozici jsou
verze s kontakty
pro nízkou úroveň
energie nebo
maximální zatížení)

Všeobecné
průmyslové

Všeobecné
průmyslové

Styl montáže

DIN lišta

zásuvný model

zásuvný model

zásuvný model

Zatížitelnost

6 A SPDT/10 A
DPDT/2 A SSR DC/
1 A SSR AC

16 A SPDT/8 A DPDT

10 A DPDT/7 A 4PDT

8 A DPDT

SPDT





DPDT









700-HL

Ideální aplikace

700-HK

4PDT

700-HC



SSR AC



SSR DC


Volitelné možnosti

LED

700-HP

Standard





Ruční ovládání





Vizuální indikátor





Kompatibilní se
zásuvnými moduly
příslušenství







Univerzální časovače
Naše kompletní řada univerzálních časových relé pokrývá téměř veškeré aplikace,
a přitom se nadále podílí na snižování nákladů na údržbu a zvyšování flexibility.

700-HR 700-HNC 700-HT 700-HX 700-HLF 700-FE

700-HR

Styl montáže

700-FS

zásuvný
model

zásuvný
model

zásuvný
model

zásuvný
model/na
panel

DIN lišta

DIN lišta

DIN lišta

5

5

10

5

6

5

8









700-HNC

Zatížitelnost [A]

SPDT

700-HT

DPDT

700-HX

4PDT

Nastavitelné
časování

700-HLF









Volitelná
funkce/režim
časování

700-HE

700-FS



Jedna funkce/
režim časování































Polovodičová relé
Hledáte-li ekologická, flexibilní, a přitom robustní relé, naše polovodičová relé
nabízejí řešení. Jsou konstruována pro dlouhou životnost a přepínání v krátkých cyklech, spotřebují méně energie, ale jsou rovněž značně kompatibilní,
čímž omezují odstávky zařízení a zásoby náhradních dílů.
700-SH

700-SK

Přepínání v krátkých cyklech a aplikace
s vysokou úrovní rázových vibrací

Výstupní modul pro typické aplikace s
použitím polovodičových relé

Styl montáže

na panel

zásuvný model

Zatížitelnost [A]

10 – 100

1,5 – 2

1 spínací kontakt





 (standard)



Ideální aplikace

700-SH

700-SK

Indikátor LED

Společnost Rockwell Automation nabízí široký rozsah komponent Allen-Bradley®, které budou vyhovovat
vašim konkrétním potřebám. Jako pomoc při vašem výběru komponent nabízíme různé nástroje pro
konfiguraci a výběr.
Místní distributor
Zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 1.800.223.3354 a kontaktujte svého místního distributora.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/
Katalog produktů on-line
Naše rozsáhlé portfolio produktů je koncipováno tak, aby s ním bylo možné dosáhnout zlepšení vašich
procesů v každé fázi vašeho výrobního cyklu.
http://www.rockwellautomation.com/products/
Sada nástrojů pro výběr produktů

Product
Naše nástroje k výběru produktů a konfiguraci systému vám napomohou při výběru a použití našich
produktů.
Selection
Toolbox
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Katalogy
V našich katalozích naleznete rozsáhlý výběr nejpodstatnějších výrobků z kategorie komponent
Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Publikace 700-BR018A-CS-P – říjen 2010

Copyright © 2010 Rockwell Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tištěno v USA.

