Nouzová tlačítka
Ø zabudování 22 mm

řada YW a XW
cenově výhodné
mechanická indikace
LED prosvětlení
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Spolehlivé nouzová tlačítka Ø 22 mm
Technické parametry XW tlačítka:
• nouzové tlačítko s mechanickou indikací
• bezpečnostní kategorie 4
• barva ovladače červená
• hladký povrch zamezuje usazení prachu a nečistot
• 1 až 4 rozpínací kontakty a 1 nebo 2 spínací
• nucené rozpojení kontaktů
• mechanický indikátor stavu kontaktů přímo na těle tlačítka
• průměr zabudování 22 mm
• nízká hloubka zabudování 46 mm
• neprosvětlená nebo prosvětlená (LED) varianta
• odjištění zatáhnutím nebo otočením
• provozní teplota -20 °C až +55 °C
• provedení se šroubovými svorkami
• krytí IP65 (kontakty IP20)

Technické parametry YW tlačítka:
• vynikající cena a kvalita
• bezpečnostní kategorie 4
• barva ovladače červená
• maximální počet kontaktů 3
(jakákoli kombinace spínací/rozpínací)
• nucené rozpojení kontaktů
• průměr zabudování 22 mm
• nízká hloubka zabudování 46 mm
• neprosvětlená nebo prosvětlená varianta
• odjištění zatáhnutím nebo otočením
• provozní teplota -20 °C až +55 °C
• provedení se šroubovými svorkami
• krytí IP65 (kontakty IP20)

mechanický indikátor – na těle tlačítka
je vidět zelený kroužek = kontakty jsou
sepnuty

rozpínací kontakty jsou sepnuty
(tlačítko není stlačené)

odjištění tlačítka
zatáhnutím

odjištění tlačítka
otočením
rozpínací kontakty jsou rozepnuty
(tlačítko je stlačené)

Typ

Objednací kód

Popis

nouzové tlačítko

YW1B-V4E01R

hříbek ø 40 mm, 1 rozpínací kontakt

105,–

nouzové tlačítko

YW1B-V4E02R

hříbek ø 40 mm, 2 rozpínací kontakty

115,–

nouzové tlačítko

YW1B-V4E03R

hříbek ø 40 mm, 3 rozpínací kontakty

135,–

nouzové tlačítko

YW1B-V4E11R

hříbek ø 40 mm, 1 spínací, 1 rozpínací kontakt

115,–

nouzové tlačítko

YW1B-V4E12R

hříbek ø 40 mm, 1 spínací, 2 rozpínací kontakty

135,–

nouzové tlačítko prosvětlené

YW1L-V4E02Q4R

hříbek ø 40 mm, prosvětlený, 2 rozp. kontakty

320,–

nouzové tlačítko

XW1E-BV4TG02MFR

hříbek ø 40 mm, 2 rozp. kontakty, neprosvětlené, indikátor

490,–

nouzové tlačítko prosvětlené

XW1E-LV4TG02Q4MFR

hříbek ø 40 mm, 2 rozp. kontakty, prosvětlené (LED), indikátor

590,–

nEW

Cena

Pozn. Typy s jinou kombinací kontaktů na poptání.
Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!
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Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH.
Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 05/18

Typy nouzových tlačítek YW a XW

