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RELEOVÝ MODUL pro montáž EZS A EPS  
 

Bezpotenciálový releový modul je určen pro dodatečnou montáž k stávajícím elektronickým 

zařízením. Modul je na spodní straně DPS opatřen samolepící podložkou a nalepí se na 

určené místo ve stávajícím zařízení (ústředna EZS, EPS, komunikátor, atd.). Spojovací vodiče 

se upevní do šroubovacích svorek. 
 

Zařízení je vyráb ěno v provedení 6V, 12V, 24V.  
 
Proč? 
- snadná a rychlá montáž 

- profesionální vzhled 

- vysoká spolehlivost 

- snadná dostupnost vodičů pro měření 

- ochrana výstupu  proti napěťovým špičkám 

- konec pájení vodičů na relé 

 
  

!!!! NOVINKA !!!! 
Na základě Vašich připomínek a požadavků jsme pro Vás připravili novinku  

releový modul opat řený magnetickou páskou , 
která umožní opětovné vyjmutí a vrácení modulu na určené montážní místo. 
    

 
 

Ceník releových modul ů 1/2011 
 

materiál kus ů  cena/kus  
rele modul 6, 12, 24, nalepovací 1       92,00 Kč  

rele modul 6, 12, 24, nalepovací  10 až 299        79,00 Kč  
rele modul 6, 12, 24, nalepovací nad 300       76,00 Kč  
rele modul 6, 12, 24, magnetický 1       99,00 Kč  
rele modul 6, 12, 24, magnetický  10 až 299        86,00 Kč  
rele modul 6, 12, 24, magnetický  nad 300        83,00 Kč  

 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez 20% DPH. 
 

Uvedené zboží si můžete koupit na naší provozovně nebo objednat na dobírku. 
kvh@kvh.cz ,  tel./fax: 271 751 293,  271 750 677,  777 210 62 8 

Technické údaje:  

kontakty: ................................. 1x přepínací tepl. rozsah: ............................ -30 +70 
materiál kontaktu: .................. AG Cd O mechanická životnost: ............ 107 cyklů 
přechodový odpor:.................. 50mΩ odpor vinutí:............................ 400Ω 
max. spín. proud:.................... 6A rozměry modulu:..................... 50x20mm 
max. spín. napětí: ................... ~250V/=125V mechanická upevnění modulu: 
max. spín. výkon: ................... 720VA  ................................... samolepící nebo 
doba přítahu: .......................... 11ms  ................................... magnetická páska 
doba odpadu: ......................... 13ms 
 

Pro p řípad pochybností  
si objednejte vzorek 

ZDARMA!!!  


