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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
1. Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają margines bezpieczeństwa dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu 
oraz bezwzględnie unikać użytko wania, które przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotykać części urządzenia produktu znajdującego się pod na pięciem.     
3. Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spo wodować złe działanie, nadmierne przegrzewa nie oraz 
ryzyko powstania ognia. 4. Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi 
lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa, gwarantujący niezawodną pracę.

Wymiary

Obwód wejściowy 
Napięcie zasilania  50/60 Hz AC
Roboczy zakres napięcia zasilania
Znamionowy pobór mocy AC
Częstotliwość znamionowa AC
Cykl roboczy
Pozostałe dane
Wymiary (a x b x h)
Masa  
Temperatura otoczenia • składowania 
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) • pracy
Stopień ochrony obudowy
Wilgotność względna

• Separujące transformatory zasilające TR2... do przekaźników  
nadzorczych serii MR-G... dopasowujące napięcie wejściowe  
podane na zaciski A1 i A2 przekaźników nadzorczych  
do poziomu wymaganego przez układ wewnętrzny

• Transformatory TR2 należy zamawiać jako oddzielny wyrób. 

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V
0,85...1,1 Un

0,5...2,0 VA
50/60 Hz
100% 

32 x 35 x 16 mm
40 g
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20
15...85%

Oznaczenia kodowe do zamówień

Typ

R 2 –T

Przykład kodowania:
TR2-230VAC  transformator zasilający TR2, znamio nowe napięcie wejścia 230 V AC 50/60 Hz

Montaż, konstrukcja

Transformatory zasilające TR2 przeznaczone są do 
montażu w przekaźnikach nadzorczych MR-G... i są 
elementami nieodłącznymi do ich działania. Przekaźniki 
MR-G... nie będą pracowały bez transformatorów TR2... 
Aby zamontować transformator TR2... w przekaźniku 
nadzorczym, należy najpierw zdjąć jego nakładkę ochron-
ną ❶, służącą do zabezpieczenia wyprowadzeń TR2...  
Następnie należy umieścić TR2... w otworze monta żowym 
przekaźnika MR-G... Obudowa TR2... wykonana jest  
z samogasnącego tworzywa sztycznego. Zamontowany 
TR2... posiada szczelność w kategorii IP 20.

Znamionowe napięcie wejścia

12VAC - 12 V AC
24VAC - 24 V AC
42VAC - 42 V AC
48VAC - 48 V AC
110VAC - 110 V AC 
127VAC - 127 V AC
230VAC - 230 V AC
400VAC - 400 V AC

Znamionowe napięcie wejścia

❶

TR2
transformatory zasilające do przekaźników serii MR-G...
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