Signalizačné hlavice
STOP tlačidlá BACO
2016

10-year
GUARANTEE

Hlavice, tlačidlá
Robustné a spoľahlivé
OEM Automatic Vám prináša robustné a spoľahlivé ovládacie prvky od firmy BACO.

Tlačidlá
- IP 69K ako štandard
- Otvor ø 22mm
- Montážny otvor proti
otáčaniu s aretačným
výstupkom

Dvojtlačidlá a
trojtlačidlá
Majú modernú ergonomickú
konštrukciu a vyrábajú
sa v presvetlenom i
nepresvetlenom prevedení.

Hríbiková hlavica,
alebo bezpečnostne
stop tlačidlo

Tlačidlové krabičky

Vyrábajú sa v rôznych
prevedeniach a veľkostiach.
Hlavica s vratnou funkciou
pootočením má patentovanú
ergonomickú konštrukciu.

Tlačidlové krabičky sa dodávajú
v rôznych štandardizovaných
- alebo v prázdnej verzií pre
vlastnú montáž.

Bezpečnostné stop tlačidlo
EN418 (v prevedení so západkou)
má zreteľne viditeľný žltý krúžok
a vyrába sa tiež vo verzii s
mechanickým Indikátorom.

Tieto krabičky je naviac možné
prispôsobiť podľa priania
zákazníka.

Jednoduchý systém
A tiež jednoducho vyskladateľné signálne hlavice.

Hlavice

Aretačné
matice M22

Spínacie jednotky/
signalizačné bloky LED

Montážny držiak
- Montáž jednou rukou
- Kovový aretačný krúžok Vyrába
sa v prevedení pre 1, 3 alebo 5
jednotiek
- Jednoduchá montáž „zaklapnutím”
spínacej jednotky/signalizačného
bloku pre žiarovku
- Pre spínacie jednotky, signalizačné
moduly a ďalšie príslušenstvo

- Integrovaný pozičný krúžok
proti otáčaniu
- IP69K ako štandard
- Moderná ergonomická
konštrukcia
- Čelný krúžok v striebornej,
alebo čiernej farbe
- Široká škála funkcií
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- Jednoduchá montáž „zaklapnutím”
- Spoľahlivý systém prichytenia k
montážnemu držiaku
- Neuvoľňuje sa z úchytu
- Rozšíriteľné smerom dozadu a
do strany
- Spĺňa normu EN IEC 60947-5-1
- Vyhovuje požiadavkám RoHS-IP20

E-mail
info@oem-automatic.sk

Web
www.oem.sk

STOP tlačidlá
Bezpečnostné STOP tlačidlá sú skladateľné po častiach

Popis

Držiak

NC kontakt

Hlavica

Hlavica
s kľúčikom

Hlavica

Objednávacie číslo

333E

33E01, 33S01

L22DR01

L22GR01

L22ER01

Hotové tlačidlové krabičky LBX s aretovanými hlavicami

Popis

Uvoľnenie kľúčikom, 2xNC kontakt

Uvoľnenie pootočením, 2xNC kontakt

Uvoľnenie ťahom, 2xNC kontakt

LBX11302

LBX17302

LBX15302

Objednávacie číslo

Praktický kryt proti neželanému stlačeniu Signalizačné hlavice kompaktné

Popis

LWA0242

Objednávacie číslo

224184

Technické
špecifikácie

- RAL: 1023
- Môže byť použitý s hlavou s priemerom
až do 40 mm
- Kompatibilný s normami: IEC / EN 60947-5-1
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Napätie

24, 230 V

Objednávacie číslo

L20SA10 - červená
L20SA20 - zelená
L20SA50 - biela

Technické
špecifikácie

- Dodáva sa s LED žiarovkou-typ BA9S
- Hladké sklíčko
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Signalizačné hlavice, krabičky
Signálne hlavice sú skladateľné po častiach

Popis

LED signálne bloky 24, 230 V

Držiak

Signalizačná hlavica

Objednávacie číslo

33EAR - červená
33EAG - zelená
33EAW - biela

L20SE10 - červená
L20SE20 - zelená
L20SE50 - biela

L20SE10 - červená
L20SE20 - zelená
L20SE50 - biela

Siréna do panelu
Ø 22 mm zvukové výstražné sirény do panelu pre
industriálne aplikácie.

Čoraz častejšie využívanie signalizácie zvyšuje bezpečnosť na pracovisku,
čo je samozrejme vítané.
Mono-blokové sirény sa používajú ako zvukové indikátory v
automatizačných systémoch a palubných strojových zariadeniach vo
výrobných procesoch.
• Modely s voliteľným kontinuálnym, alebo pulzným tónom
• Zvuková intenzita 80 dB
• Bzučiak bez výstupných zvukových otvorov
• Nízka spotreba prúdu
• Úroveň ochrany IP69K - IP66

Popis

18 - 30 VAC/DC

185 - 265 VAC/DC

Objednávacie číslo

L22VA03L

L22VA03H

• Jednoduché pripojenie konektora pomocou skrutky
• cULus, CE
• Záruka 10 rokov

Neosadené krabičky

Popis
Objednávacie číslo

1 až 2 dierové v žltom prevedení

Popis

1 až 5 dierové v šedom prevedení

LBX0100J, LBX0200J

Objednávacie číslo

LBX0100 - LBX0500

OEM Automatic, s.r.o.
Bratislavská 8356, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 2400 160
e-mail: info@oem-automatic.sk
www.oem.sk

© OEM Automatic 2016-01

• Vhodné pre presvetlené, alebo nepresvetlené hlavice
• Vyžadujú špeciálne jednotky
• Štandardne je možnosť doplniť rámčeky a štítky

