Sveriges bredaste
reläsortiment

Färgerna
hjälper dig
att välja rätt
relätyp!

Olika typer av laster

Sveriges bredaste reläsortiment
Vi på OEM Automatic har Sveriges i särklass bredaste reläsortiment, med olika
tekniska lösningar för att klara av alla tänkbara laster, från några mA upp till
2 700 A. Tillsammans med våra åtta specialiserade tillverkare erbjuder vi våra
kunder ett komplett sortiment och en hög teknisk kunskap.

Värmelaster
Värmelaster är oftast resistiva, elektriskt

För stora effekter och mer avancerade

enkla laster, sett till val av relä.

värmeelement väljs tyristorstyrningar

Här har vi flera industrireläer,
kontaktorer och statiska reläer som

som hanterar strömmar från 10 A till
2 700 A, en-, två- eller trefas.

klarar frekventa till-/frånslag.

I denna översiktsbroschyr visar vi våra olika relätyper och

V

några av deras mest typiska användningsområden.
På www.oemautomatic.se finns alla våra produkter med
utförlig information som mått, inkopplingsanvisningar,

Motorlaster

tillbehör m.m.

Här används oftast kontaktorer för start,

stoppas ofta, för att öka livslängden och

stopp och reversering av trefas motor-

få en tyst styrning.

Hittar du inte det du söker? - Vi hjälper dig att hitta rätt

drifter med ett stort antal tillbehör.

lösning för just ditt behov. Välkommen att kontakta oss på:
Tel: 075-242 42 00, e-post: kundsupport@aut.oem.se

Det finns även statiska reläer som lämpar

För mindre DC-motorer finns Delcons
statiska reläer och polvändningsreläer.

sig bättre i de fall en motor startas och

Färre leverantörer och enklare inköp

M

Många kunder köper idag olika typer av reläer från flera
leverantörer beroende på behov och applikation, vilket ofta

Induktiva laster

innebär högre kostnader för administration och hantering av
mindre volymer. I vårt erbjudande får ni tillgång till samtliga
tekniker för att hantera era laster.

Kontaktorer, magnetventiler och spolar

sar och därmed förkortas livslängden.

är vanliga laster inom industrin, och kan

Här finns flera olika tekniska lösningar

vara besvärliga för mekaniska reläer.

beroende på applikationen.

Vanliga problem är att kontakterna svet-

Teknik

Belysning

Industrireläer, 1 mA till 16 A

Plintreläer, 1 mA till 6 A

Elektromekaniska reläer används i de flesta allmänna

Används t.ex. vid skåpsbyggnation där många reläer ska få

applikationer. Reläerna finns med en pol upp till fyra poler.

plats. Används även som in- och utgångsrelä för PLC. Reläernas

Grundkonstruktionen är enkel och tillförlitlig, det finns en rad

bredd är bara 6,2 mm och de finns i både elektromekanisk

olika tillval som gör reläet komplext för att klara av krävande

variant samt optokopplare.

laster.

Statiska reläer, 100 mA till 125 A
Reläer för kraftautomation, 10 mA till 16 A

Elektroniska reläer som används vid frekventa till- och

Ett elektromekaniskt relä som är konstruerat specifikt för

frånslag, t.ex. i plastmaskiner där värmen pulsas ut med korta

krävande DC-applikationer inom kraftdistribution och kraft-

intervall, ibland dygnet runt. Reläer med statisk utgång slits

generering. En mycket robust design gör att reläet klarar upp

inte vare sig elektriskt eller mekaniskt och är helt ljudlösa.

till 7 A vid 110 V DC (L/R=40 ms). Reläerna finns med upp till
åtta växlande kontakter.

Kontaktorer, 100 mA till 1600 A
Används i huvudsak till att styra motorer och värmelaster och
är generellt kraftigare än vanliga reläer för att styra större
strömmar.
I sortimentet finns minikontaktorer och standardkontaktorer
samt diverse tillbehör som hjälpkontakter, mekaniska spärrar,
förreglingar och ett stort urval av tillhörande motorskydd.

I

I denna kategori ingår ”vanliga” statiska reläer, optokopplare
samt Delcons interfacereläer.

De traditionella glödlamporna byts ut

att de kräver elektroniska driftdon då

och ersätts med energieffektiva ljuskällor

kontakter på ett traditionellt elektro-

som fluorescerande lampor och LED-

mekaniskt relä slits snabbare eftersom de

belysning. Dessa två har gemensamt

inte är gjorda för höga inrusningsströmmar.

Kraftautomation
Begreppet innebär hantering av

växlingstider och/eller t.ex. ”blow-out”-

krävande DC-laster, ofta 110 V DC eller

magnet för att säkerställa funktionen.

högre. Reläerna inom denna kategori
är optimerade för att klara de krav som
ställs på produkter inom kraftdistribution och kraftgenerering.

Våra statiska reläer från Delcon har goda
egenskaper för att klara induktiva DClaster. Vår tillverkare Mors Smitt erbjuder
elektromekaniska reläer med upp till åtta

Reläerna sitter i övervakande automa-

växlande kontakter som uppfyller kraven

tionssystem där det ofta krävs snabba

för installation i Sveriges kraftnät.

B
K

Tyristorstyrningar, 10 A till 2 700 A
Har de statiska reläernas fördelar och delar samma
grundteknik. Används till värmelaster, främst ugnar med stora

Signalhantering

effekter och när det behövs högre funktionalitet och speciell

Ofta används in- eller utgångsreläer till

Ibland vill man förstärka utgången på ett

typ av styrning för att få rätt funktion och hög livslängd.

styrsystem för att konvertera en högre

styrsystem med ett kraftigare och ibland

spänning till 24 V DC. Eller som i Delcons

utbytbart relä för att inte slita på inbyggda

fall, filtrera bort störningar och transien-

utgångar.

Allt från ”enkla” styrningar till analoga styrningar med
tilläggsfunktioner och programmerbarhet, från 10 A till 2 700 A
finns i sortimentet.

ter så endast den önskade signalen når
mottagaren.

S

Checklista
Elektromekanisk eller statisk?
Till-/frånslagsfrekvens?
Typ av last?

V

(värme, motor etc)

Antal kontakter/poler?
Lastström?
Lastspänning?
Styrspänning, egenförbrukning?
Fysisk storlek?

M

V Värmelaster
M Motorlaster
I Induktiva laster

I

B Belysning
K Kraftautomation
S Signalhantering
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Våra tillverkare

Industrireläer

Statiska reläer

Vi erbjuder reläer från åtta olika tillverkare som alla är specialister inom sitt område.
Tillsammans kompletterar de varandra och ger en unik produktbredd.

Med marknades mest kompletta reläsortiment erbjuder Releco

Sedan många år har vi marknadsfört Crouzets/Crydoms statiska reläer till bl.a.

reläer som passar de flesta applikationer. MRC-, QRC- och IRC-serien

plastindustrin och annan värmestyrning. Reläerna finns både med inbyggd

har reläer som klarar laster från 1 mA till 16 A

kylfläns och för montage på separat kylfläns.

• Versioner med tvillingkontakt, ”blow-out”-magnet, guldpläterat m.m.

• Kända fabrikat, världstäckande organisation

• Upp till fyra poler

• Specialister på elektroniska relälösningar

• Färgkodad testknapp, LED-indikering, tydlig mekanisk flagga

• Kretskortsreläer, flera strömstorlekar

• Finns med E-nummer hos våra ledande grossister

• Med inbyggd kylfläns, från 10 A till 65 A

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt behov. Välkommen att kontakta oss på:
Tel: 075-242 42 00, e-post: kundsupport@aut.oem.se
För djupare teknisk support går det även bra att kontakta våra produktansvariga direkt.

• Motorstyrningsreläer/reverseringsreläer

Kontakta: Leif Algmark 075-242 41 13
leif.algmark@aut.oem.se

Kontakta: Andreas Hvittfeldt 075-242 42 02
andreas.hvittfeldt@aut.oem.se

Kontakta: Patrik Thunell 075-242 42 86
patrik.thunell@aut.oem.se

Kontaktorer

Kraftreläer

Statiska reläer

Lovatos kontaktorer har dubbla spolanslutningar och DC-modellerna

Mors Smitt kraftreläer tar vid där vanliga standardreläer inte räcker till.

Vår italienska tillverkare Elco har en stor produktbredd, allt från smalreläer

BF00-BF38 har inbyggt störskydd. De har ett mycket brett tillbehörs-

Företaget har sedan tidigt 1900-tal tillverkat reläer speciellt framtagna för

på 6,2 mm och små kretskortsreläer till större reläer på DIN-skena med

sortiment med unika påbyggnadsmöjligheter som mekaniska spärrar

kraftgenerering och kraftdistribution, men även för andra krävande industri-

integrerad kylfläns.

och hjälpblock m.m. Hjälpblocken har självrensande kontakter.

applikationer.

• Minikontaktorer från 6-12 A AC3

• Upp till 12 A, 110 V DC (DC1)

• Standardkontaktorer från 9-1600 A

• Upp till 7 A, 110 V DC (L/R=40 ms)

• Överströmsrelä från 0,09-420 A

• Stort urval av inbyggda tillvalskomponenter

• Motorskyddsbrytare från 0,1-100 A

• Upp till 8 växlande kontakter

• Start- och stopplådor i flera storlekar

• Flera olika modelltyper bl.a. Trip-reläer och Bistabila reläer

Plintreläer

Unika störskydd med pulstransformator

Tyristorstyrningar

Lutzes plintreläserie LCIS har en patenterad lödfri PCB-montering

I 45 år har finska Delcon utvecklat och tillverkat halvledarreläer för krävande

För större strömmar i värmestyrningar marknadsför vi PMAs

vilket innebär säker och konstant kvalitet genom hela dess livslängd.

applikationer. Den unika lösningen med pulstransformator skiljer reläerna från

tyristorenheter som tillverkas av italienska CD Automation.

Dessa finns både i pluggbara och icke pluggbara modeller, som statiska

vanliga optokopplare och ser till att den önskade signalen tas om hand samt filtrerar

reläer (optokopplare) och med en eller två växlande reläer.

bort störningar. Där traditionella elektromekaniska reläer fallerar fungerar Delcons
reläer som problemlösare. Delcons reläer sitter idag installerade i flera av Sveriges

• Upp till 6 A AC/DC
• Byggbredd 6,2 mm
• ”Push in”- eller skruvmontage

bruk, där driftsäkerhet är av stor betydelse.

• Färgkodade reläer för enkelt underhåll

• Låg bygghöjd, <80 mm

• Galvanisk isolation 4 kV, 8 mm krypavstånd

• Unik standardmärkning 5x5 mm eller 6x12 mm,
15-24 tecken

• Definierade till- och frånslagsspänningar
• Effektiv störeliminering

• Lasermärkta anslutningar

• Klarar NPN-/PNP-logik

• Testuttag 2 mm på PI-modellerna

• LED-indikering
• God förmåga att hantera induktiva laster

• Smalrelä 6,2 mm, 6 A AC/10 A DC
• Kretskortsreläer, 3 A AC/5 A DC
• Normreläer, 5 A AC, inklusive bistabil funktion
• Med inbyggd kylfläns, från 10 A till 80 A
• Motorstyrningsreläer/reverseringsreläer

De delar samma grundteknik som statiska reläer men klarar
betydligt högre strömmar och har mer avancerade möjligheter
för en optimal styrning beroende på applikationen.

• Kompletta med säkringar – tar lite plats och förenklar installationen
• Flera serier för olika applikationer, från 10 A till 2 700 A
• Programmerbara med display eller programvara
• Rampning, mjukstart, fasvinkel, burst-fire m.m.
• Med inbyggd kylfläns och fläkt
• Varianter för transformatorstyrning

Huvudkontor
Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@aut.oem.se
www.oemautomatic.se

Logistikcenter
Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@aut.oem.se

Försäljningskontor
Göteborg
August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 09
Stockholm
Fagerstagatan 4, 163 53 Spånga
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 39
Stockholm
Finntorpsvägen 5D, 131 36 Nacka
Tel 075-242 41 00, Fax 08-718 43 77
Malmö
Kantyxegatan 29, 213 76 Malmö
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 29
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