
Productwijziging

Nieuwe uitvoering van het smalle Serie 34 printrelais

Finder heeft een belangrijke productmodificatie doorgevoerd en de opdruk van het Serie 34 printrelais 
gewijzigd. Dit relais wordt ook breed toegepast in de industriële automatisering, vaak als PLC interface 
– in de markt gezet als de Series 38 en 39 Interfacerelais.

Reden voor de wijziging: beter resultaat bij het ultrasoon lassen van de behuizing.

Het fabricageproces voor het ultrasoon lassen van het relaiskapje is gewijzigd om de allernieuwste laser 
lastechnieken te kunnen toepassen.
De nieuwe methode vereiste een wijziging van de kunststoffen die voor het kapje van de EMR (elektro-
mechanisch relais) uitvoering werden gebruikt.

Deze wijziging maakte het ook mogelijk om de leesbaarheid te verbeteren van de essentiële  
technische  informatie op het product. Alle nieuwe versies van de smalle Serie 34 worden aan de  
bovenkant gemarkeerd met EMR (elektromechanisch relais) of SSR (solid state relais), naar gelang wat  
van toepassing is, en zijn voorzien van het volledige artikelnummer. Deze opdruk is een praktisch  
hulpmiddel voor paneelbouwers en elektromonteurs, speciaal in situaties waarbij het relais in het  
paneel moet worden vervangen. De bedrukking aan de bovenkant is nu aanwezig op al onze series 
insteekrelais.

Uitlopend product Nieuw product EMR Nieuw product SSR

Met aansluitvoet – 
35 mm railmontage
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Technische specificaties

Uitlopende versie  van EMR/SSR relais:
• Wit kapje voor EMR relais en zwart kapje voor SSR relais, met specificatie en productcode aan de zijkant van het relais
• Geen bedrukking aan de bovenkant.

Serie 34 EMR nieuwe uitvoering 
Vanaf maart 2017, is de AgNi + Au versie al verkrijgbaar.
• Vanaf mei 2017, worden de EMR relais geproduceerd

met een zwarte zijkant en een doorzichtige zijkant
• De zwarte zijkant van het relais wordt bedrukt met de

technische gegevens, het volledige artikelnummer en
de Finder merknaam

• De bovenkant wordt bedrukt met de Finder merknaam,
type relais (EMR) en het volledige artikelnummer

• De technische eigenschappen en keurmerken blijven
gelijk aan de voorgaande uitvoeringen met het witte
kapje.

Serie 34 SSR nieuwe uitvoering
Sinds april 2017, zijn de nieuwe uitvoeringen al verkrijgbaar  
– gekenmerkt door betere prestaties. In het bijzonder de 
types 34.81…9024, de schakelstroom is verhoogd van 2 A 
naar 6 A bij 24 V DC.
• Het kapje blijft volledig zwart, zo is het visueel te

onderscheiden van de EMR relais
• De zijkant van het relais wordt bedrukt met de

technische gegevens, het volledige artikelnummer
en de Finder merknaam

• De bovenkant wordt bedrukt met de Finder merknaam,
type relais (SSR) en het volledige artikelnummer

• Zoals bij de voorgaande types, cURus keurmerk,
met de nieuwe specificaties, blijft behouden.
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