Krátkocestný
spínač
Ovladače
pro inteligentní systémy

Nové odstíny
skleněných rámečků
Cenově zajímavé
provedení Decente Plexi
OBZOR
stále na dosah…

DESIGNOVÁ ŘADA DECENTE

Parametry řady Decente Plexi
Určené pro:			
Instalace vícenásobných sestav:
Rozměry rámečku:		
Barevné provedení rámečků:
Barevné provedení krytů:		
Svislé, vodorovné rámečky:

přístroje OBZOR
rozteč středů 71 mm
110 x 95 mm
bílá, černá
bílá, černá (lesk, mat), hliník, grafit, titan, zlatá
až pro 4 přístroje

Nové trendy odstínů Decente Glass
Nabízíme nové odstíny skleněných rámečků v jemných pastelových
odstínech indigo, smetanově bílá, matná kovově šedá a mocca.

PASIVNÍ KRÁTKOCESTNÝ OVLADAČ

Parametry
Pro design spínačů:		
Počet mikrospínačů:		
Jmenovité zatížení mikrospínačů:
Připojení vodičů ke konektoru:
						
Rozměry přístroje:		
Instalace do el. krabice:		

DECENTE, ELEGANT, VARIANT
4
50 mA, 12 V DC
pevný vodič 0,14 mm 2 – 0,5 mm 2
lankový vodič 0,25 mm 2 – 0,5 mm 2
89 x 84 x 44 mm
s roztečí středů 71 mm

Zapojení spínače
Spínač se připojuje pomocí konektoru PTSM 0,5/8-P-2,5, který je dodáván
s výrobkem. Mikrospínače se připojují ke svorkám TL1, TL2, TL3, TL4 a COM TL.

Nabídka služeb
s možností uplatnění
náhradního plnění
Manuální služby
•
•
•
•
•
•

montážní práce
kompletace výrobků
etiketování
skládání
balení
třídění (100% kontrola)

Služby komerční spisovny
•
•
•
•
•

zpracování
uložení
skartace spisového materiálu
vyhledávání informací
tyto služby provádíme na základě
povolení Ministerstva vnitra
a Moravského zemského archivu
v Brně

OBZOR, výrobní družstvo Zlín,
je poskytovatel náhradního plnění
(dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti).

OBZOR
výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378
764 13 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 577 195 151
Fax: +420 577 195 152
E-mail: marketing@obzor.cz
www.obzor.cz
OBZOR je stabilním a spolehlivým
dodavatelem výrobků a služeb již
od roku 1965. Tradiční český výrobce
vačkových spínačů, domovní
elektroinstalace a doplňkového
příslušenství. Významný dodavatel
plastových dílů pro automobilový
průmysl. Společnost se špičkovým
strojním vybavením, nabízející
kooperaci firem v montáži výrobků.
Zaměstnavatel osob se zdravotním
omezením.
Snahou družstva je neustále
zvyšovat kvalitu, což dokazujeme
certifikací dle ČSN EN
ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

