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LY & MY RELAY

Th ờng đ ợc sử dụng cho tủ điều khiển
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H ỚNG DẪN PHÂN BIỆT HÀNG OMRON THẬT VÀ GIẢ
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Trên sản phẩm thật được đóng 
số lô đậm rõ ràng. Còn trên sản 
phẩm giả, số lô được in mờ 
hoặc không có.

a. Màu ốc vít trên hàng thật 
trắng bạc, còn hàng giả thì màu 
hơi xỉn vàng. 
b. Hàng thật sử dụng nhựa 
bóng và chắc chắn hơn vì đó là 
nhựa công nghiệp.

Các mối hàn ở hàng thật sắc 
sảo, bóng hơn. Ngược lại ở 
hàng giả nhìn hơi thô.

Đối với relay thật: dây điện lớn 
và gọn gàng hơn. Chữ “24VDC” 
được in bên trong lõi relay có 
màu nâu đậm. Còn hàng giả có 
màu nâu nhạt (24VDC).

Relay LY chỉ sản xuất ở Indone-

sia hoặc Nhật Bản. Còn relay 
MY chỉ có xuất xứ  ở Trung 
Quốc hoặc Nhật Bản.
Nếu khác các xuất xứ trên, thì 
đó là hàng giả.
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Bộ định thời H3CR
Thường được sử dụng cho tủ điều khiển

Hàng giả Hàng thật Cách phân biệt

Với timer H3CR, trên hàng 
thật chữ được in với nét 
mảnh.

 hàng nhái, chữ nhìn dày 
và đậm hơn.

Mặt dưới của H3CR thật có 
4 lỗ móc vít như hình bên, 
còn hàng giả thì không.
Loại nhựa của hàng thật là 
nhựa công nghiệp.

Bo mạch  bên trong H3CR 
thật nhìn sáng hơn, các mối 
hàn nhìn gọn gàng hơn 
hàng giả.

H3CR thật sử dụng relay 
bên trong là dòng G2R của 
Omron, còn hàng giả thì 
không.
Bên trong hàng giả khi m  
vỏ ra sẽ thấy một nút vặn 
biến tr  tinh chỉnh.

Các linh kiện bên trong 
H3CR thật được bố trí gọn 
gàng và đẹp mắt hơn hàng 
giả. Các tụ điện bên trong là 
loại công nghiệp chịu nhiệt 
đến 105oC, còn hàng giả thì 
sử dụng tụ điện không nhãn 
hiệu.
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ĐẾ CẮM
Phụ kiện của bộ định thời và relay

Hàng thật: trên vỏ được in 
logo OMRON và mã sản 
phẩm PTF14A chung một 
chỗ.
Hàng giả: chỉ in mã 
PTF14A , không có logo 
Omron.
Hàng thật được sản xuất 
từ nhựa đạt chuẩn công 
nghiệp nên sẽ khô cứng lại 
khi gặp lửa, chứ không bắt 
lửa. Ngược lại, hàng giả sẽ 
cháy khi gặp lửa.

Hàng thật: trên vỏ được in 
logo OMRON và mã sản 
phẩm PF083A chung một 
chỗ.

Hàng giả: chỉ in mã 
PF083A, không có logo 
Omron.

PYF08 chính hãng sử 
dụng những thanh đồng để 
dẫn điện và làm cho các ốc 
vít, đầu nối chắc chắn và 
ổn định hơn.

Hàng giả: chỉ sử dụng dây 
điện thường, không chắc 
chắn. Đây là lí do hàng giả 
rất mau hư, dễ bị lỏng ốc 
và tuôn vít.
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WLCA-2N 

Thường sử dụng bên trong tủ điều khiển

Trên sản phẩm WLCA2-2N chính 
hãng, thông số được in rõ ràng với 
màu be.
Trên WLCA2-2N giả, thông số in 
mờ và có màu xám.

Công tắc hành trình WLCA2-2N 
thật chỉ có mặt trước và hai mặt 
bên được sơn, còn hàng giả thì 
sơn cả bốn mặt.

Cần gạt công tắc hành trình thật 
WLCA2-2 được làm từ nhôm đúc, 
còn bánh xe thì bằng thép không rỉ 
(inox).
Hàng giả thì hình dáng cần gạt 
khác hàng thật và được sơn để 
nhìn giống nhôm, còn bánh xe thì 
được mạ crôm để trông giống thép 
không rỉ (inox).
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Những rủi ro khi sử dụng hàng giả:

Để chọn mua sản phẩm OMRON chính hãng có thể liên hệ:

Tuổi thọ của hàng giả ngắn.
Máy móc sản xuất thường xuyên ngừng hoạt động do các linh kiện giả dễ bị hư hỏng.
Kỹ sư sẽ khó dò ra nguyên nhân máy bị lỗi, vì hàng giả thường hoạt động không ổn 
định (lúc được lúc không) và đặc tính kỹ thuật không đúng với thực tế sử dụng.
Đặc biệt với đế cắm relay giả, vỏ ngoài không được làm từ nhựa công nghiệp. Do đó, 
nếu hoạt động quá tải hoặc xảy ra tia lửa, vỏ của đế cắm giả sẽ rất dễ bị cháy.
Chất lượng của sản phẩm giả rất kém, do đó nó có thể  gây ra hư hại nặng cho máy 
móc và tủ điều khiển ví dụ như bị dừng đột ngột do ngắn mạch dẫn đến cháy.
  




