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• jeden přepínací kontakt (1 form C – SPDT)
• vhodné pro automobilové aplikace
• různé materilály kontaktů pro proudy 15 až 25A
• řada FBR166 s vysoce vodivou pružinou 
a vylepšeným rozpínáním

• omyvatelné provedení

• PARAMETRY

KONTAKTY: CÍVKA:
Uspořádání 1 přepínací (1 form C, SPDT) Jmenovité napětí 9 a 12V=
Materiál stříbro-měď *1 Jmenovitý příkon 0,38-0,5W, FBR161

stříbro-cínový oxid, indium *2,3 0,67-0,68W, FBR166
Úbytek napětí (odpor) max. 100mV (při 1A, 6V= ) Pracovní teplota -40°C až +85°C
Max. tekoucí proud 17A/1hod, 5A trvale *1,2

25A/1hod, 10A trvale *3

Max. spínaný proud 15A 16V=*1, 20A 16V=*2, 25A 16V=*3 OSTATNÍ:
Očekávaná životnost

Doba přítahu max. 10ms (při jmenovitém napětí) mechanická min. 1x107 cyklů
Doba odpadu max. 5ms (při jmenovitém napětí) elektrická min. 1x105 cyklů. FBR160
Hmotnost cca 11g min. 2x105 cyklů. FBR166

Pozn.: *1 FBR161( )-C  *2 FBR161( )-W  *3 FBR16x( )-WB

• OBJEDNACÍ KÓD

[příklad] FBR161 S E D012 - W ** **
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

(a) řada relé FBR161: řada FBR161

(b) zapouzdření S : bez výplně
N : zalité v plastu (omyvatelné)

(c) cívka E : jmenovitý příkon 0,36 až 0,38W
C : jmenovitý příkon 0,45 až 0,5W

(d) jmenovité napětí cívky D012 : 12V= (například), viz. tabulka PARAMETRY CÍVKY

(e) materiál kontaktů
C : stříbro-měď (max. proud 15A)
W : stříbro-cínový oxid, indium (max. proud 20A)
WB : stříbro-cínový oxid, indium (max. proud 25A)

(f) volitelné značení vyhrazeno pro volitelné značení

(g) balení nic : standardní plato
-S : tuby



FBR161, FBR166 http://www.rele.info
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[příklad] FBR166 S CD009 - WB ** - **
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(a) řada relé FBR166: řada FBR166

(b) zapouzdření S : bez výplně
N : zalité v plastu (omyvatelné)

(c) jmenovité napětí cívky D009 : 9V= (například), viz. tabulka PARAMETRY CÍVKY
(d) materiál kontaktů WB : stříbro-cínový oxid,  indium (max. proud 25A)
(e) volitelné značení vyhrazeno pro volitelné značení

(f) balení nic : standardní plato
-S : tuby

• PARAMETRY CÍVKY

typ jmenovité 
napětí cívky (V)

odpor cívky 
(±±±±10%%%%) (ΩΩΩΩ)

napětí přítahu
(V)

napětí odpadu
(V)

jmenovitý příkon
(mW)

FBR161S (N) ED009-W32 9 210 6,0 7,4 380
FBR161S (N) ED009-W12 9 225 6,5 8,0 360
FBR161S (N) ED009-WB38 9 225 6,5 8,0 360
FBR161S (N) CD012-C36 12 320 7,3 9,0 450
FBR161S (N) CD012-W36 12 320 7,3 9,0 450
FBR161S (N) CD012-W31 12 290 7,3 9,0 500
FBR166S (N) CD009-WB 9 120 6,3 7,8 670
FBR166S (N) CD012-WB 12 210 7,3 9,0 680

Všechny hodnoty jsou měřeny při 20°C.

• ROZMĚRY, VRTACÍ PŘEDPIS A ZAPOJENÍ VÝVODŮ

Rozměry v mm.

Pohled zespodu.

Kontakty kresleny v poloze bez napětí.


