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Reléový indikátor polohy (RIP)
Relaispositionsanzeiger (RIP)
Relay Position Indicator (RIP)

Indicateur relais de position (RIP)
Ðåëåéíûé èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ (ÐÈÏ)

Reléový indikátor polohy (RIP)

RIP se pouzívá jako doplòkové zaøízení pro membránové uzávìry k jednoznaèné 
indikaci polohy membrány tohoto uzávìru a tím indikaci stavu otevøeno èi zavøeno. 

RIP nelze osadit na uzávìry NT nebo C. 
RIP nelze rovnìž osadit na uzávìry typu VAP. 

RIP Je ovládán talíøem uzávìru. Pokud je talíø v dolní poloze (uzávìr je zavøen), 
je permanentní magnet uvnitø tìlesa RIP v dolní poloze a jazýèkový zátav v hlavì RIP 
je rozepnut. Pøi otevøení uzávìru je talíø zdvizen, zdvihne magnet pod jazýèkový zátav 

a ten sepne kontakty.
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Rozmìrové schéma
Die Fläche Schema
Dimensional scheme

Schema des dimensions
Ñõåìà ðîçìåðîâ

Rozmìrové schéma

Základní rozmìry 
Grunlegende Ausmasse - Basic dimensions 

Dimensions fondamentales - Îñíîâíûå ðàçìåðû

Základní rozmìry 

Tvoøení objednávacího kódu
Bildung des Bestellungskode

Creating order codes
Formation de code commande

Ñîçäàíèå êîäà çàêàçà

Tvoøení objednávacího kódu

Pøi objednání staèí za objednávacím kódem uzávìru dopsat " - RIP"Pøi objednání staèí za objednávacím kódem uzávìru dopsat " - RIP"
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Technické údaje
Technisch daten
Technical data

Caracteristiques techniques
Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Technické údaje

Spínaný výkon [W]
Schaltleistung -  Switching capacity
Capacité d´accouplement - Êîììóòèðóåìàÿ ìîùíîñòü

Spínaný výkon [W]

Spínací proud [A]
Schaltstrom - Switching current
Extra-courant de fermeture - Êîììóòèðóåìûé òîê

Spínací proud [A]

Spínací èas [ms]
Schaltzeit - Switching time
Temps de fermeture - Âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ

Spínací èas [ms]

Èas odpadu [ms]
Abfallzeit - Drain time
Temps de décollage - Âðåìÿ îòïóñêàíèÿ

Èas odpadu [ms]

Napìtová odolnost [V]
Spannungsbeständigkeit - Voltage resistance
Résistance de la tension - Ñòîéêîñòü ïðîòèâ íàïðÿæåíèÿ

Napìtová odolnost [V]

Izolaèní opor [GW]
Isolationswiderstand - Insulation resistance
Résistance d´isolement - Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè

Izolaèní opor [GW]

Kapacita kontaktu [pF]
Kontaktkapazität - Contact capacitance
Capacité de contact - ¨ìêîñòü êîíòàêòà 

Kapacita kontaktu [pF]

Pøechodový odpor [mW]
Übergangswiderstand - Transition resistance
Résistance de transition - Ïåðåõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå

Pøechodový odpor [mW]

max. 0,1max. 0,1

min. 10min. 10

0,50,5

350350

max. 1,1max. 1,1

max. 50max. 50

max. 150max. 150

max. 0,5max. 0,5
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